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কলিকাতা- 

মূল্য বারে টাক মাক্র। 



আশম্মা ও আববার 

খিদমতে 





নূতন ভারতীয় সংস্তরণের ভুমিক। 

“বিশ্বনবী'র নৃতন ভারতীয় সংঘ্করণের ভূমিকা লিখিতে বসিয়৷ আজ গুধু বারে 

বারে আল্লাহ্ তালার করুণার কথাই মনে পড়িতেছে। কোন পুস্তকের 

আটটি সংস্করণের ভূমিকা লিখিবার সৌভাগ্য খুব কম লেখকের ভাগই 
ঘটিয়। থাকে। 

এই জংস্করণের আগাগোড়া এবার আমি দেখিয়া দিয়াছি। স্থানে স্থানে 
কিছু কিছু সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছি। কিছু কিছু নৃতন তথ্যও 
সংযোজিত হইয়াছে। 

গতবার পুস্তকের জ্যাকেট না দেওয়ায় অনেকেই স্ধুঞ্ন হইয়াছিলেন। 

এবার সে অভাব পূর্ণ করা হইল। মুদ্রণপারিপাট্যও পৃথাপেক্ষা এবার উন্নত 

হইয়াছে 
বিশ্বনবীর অনেক স্থানে কুরআন শরীফের আয়াত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

মূল আরবী আয়াত না দিয়া শুধু বাংল! তর্জমা দিয়াছি। সেই সব তর্জমার 

কোন কোন স্থানে আল্লাহ সন্বদ্ধে আমরা, (বহুবচন) ব্যবত হইয়াছে। 

যেমন « 

«এবং যে কেহ এই দুনিয়ার পুরস্কার চায় তাহাকে আমর! তাহাই দেই 

এবং যে কেহই পরকালের পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা তাহাই 

দ্বেই। আমরা কুতজ্ঞদিগকে পুরফ্ুত করিব ।৮-(৩ 3 ১৪৪) 

এখানে আল্লার পরিবর্তে 'আমরা” শবের ব্যবহার দেখিয়া! তনেক পাঠকের 

মনেই প্রশ্ন জাগে। তাহারা ভাবেন; আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয় ও লা-শরীক। 

কাজেই তাহার সন্ধে আমরা" (বন্বচন ) বাবহার করা যাইতে পারে না। তাই 

অনেকের ধারণা ইহা তর্জমার ভূল। কিন্তু তর্জমায় কোন ভূল হয় নাই। তর্জমা 

ঠিকই আছে। অন্য এক গু কারণে “আমি? স্থলে “আমরা? লিখিতে হইয়াছে। 

আরবী ভাষায় সম্মানীয় ব্যক্তিদিগের বেলায় বহুবচন বাবহ্ৃত হয়। ইহাকে 

'ন্মানার্থে বহুবচন বলে। অন্থান্ত ভাষাতেও এ বাক-রীতি প্রচলিত আছে। 

কোন 'রাজকীয় ঘোষণায় সম্গাট, সমান্জী বা রাষ্ট্রপতি উত্তম পুক্কষের বহুবচন 



(খ) 

(আমরা) ব্যবহার করেন! দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণ। 
পত্রের ( 00920+3 77001872800) ) উল্লেখ করা! যাইতে পারে। সেখানে 

৫৮/০৮ ( আমরা ) ব্যবহৃত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, এই রীতি কুরআন 
শরীফের নিজন্ব। আল্লাহ্ নিজেই এই বাচন-ভংগী শিক্ষা! দিয়াছেন! "আমি, 

শা বলিয়া “আমরা? বলিয়াছেন। কাজেই, তর্জমার ভূল হইয়াছে_-পাঠক 
যেন সেরূপ মনে না করেন। মূলে বহুবচন আছে বলিয়াই তর্জমাতেও বন্ৃবচন 
আসিয়াছে । উপরের আয়াতের ইংরাজী তর্জমাতেও ৬০ শব্ধ 

আছে £ 

“4১00 106৬০] 0631765 [106 16810 01 0015 0110 ড/6 ৬111 91৮6 

10110 06168 10. ড1)02৬61 0651065 006 16810 ০0 006 156158661, 

৬৬৩ ৬11] 9196 1011) 010, 200 ৬৬০ ৬11] 16৪10 006 2180600] 7 

1000191991৬] 01191701080 4811 

আল্লামা ইউন্থফ আলি একই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। উপরোক্ত 

আয়াতের অন্নবাদে তিনি লিখিতেছেন £ 

«]6 21)% ৫0 ৫65116 2 18৬/210 11) (19 1116 

৬/০ 51)911 9156 10 00 1)1)+1-17727 র্ 

বস্ততঃ অনুবাদ ঠিক রাখিতে হইলে মুলের সহিত তাহার মিল রাখিতেই 

হইবে। বলা বাহুল্য, এই কারণেই বাংলা তর্জমায় আল্লার স্থানে বহুবচন 

ব্যবহার করা হইয়াছে। 

বহু সতর্কতা সত্বেও এবারেও কিছু কিছু ছাপার ভূল রহিয়া গেল। তবে 

সেগুলি বিশেষ মারাত্মক নয়। পাঠক-পাঠিকা সেগুলি নিজেরাই সংশোধন 

করিয়া লইবেন। আরয ইতি-_ 

বিনীত 

গোলাম মোন্তফ। 



প্রকাখকের নিবেদন 

অনেক চেষ্টার পরে বহু আকাজিিত 'বশবনবী' প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহ 

করে নিজেকে ধগ্য মনে করছি। বিশ্বনবীর পুরাতন সংস্করণ বহদিন নিঃশেষিত 
য় যাওয়া গ্রন্থকার এই পুস্তকের পরিবনীনা সপপূর্ণ নৃঙন করে করেন? তারই 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'বিশবনবীর' পরিমাঞ্জিত ও পরিবধ্ধিত সংস্করণ গ্রকাশিত 

হল। 

বহুদিনের অনলম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল, 'বিশ্বনবী' গড়ে হযরত মুহা 

ও ইসলাম বন্ধে গাঠবের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে আশ! করে এই 
ুরুতবপূর্ণ দা়িতভার গ্রহণ করেছিলাম। সাফল্য ও অসাফলযর ব্চার 

পাঠক করবেন। 

কাগজের ছৃপ্রাপাতা ও অনন্ত অনিবার্য কারণবশতঃ পুস্তকগ্রকাশে বিলঙ্ব 

হল, তার জন্ম মার্জন! প্রার্থী ধারা এই কার্ধে আমাদের মহযোগিতা করেছেন 

এই সঙ্গে তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি 





পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ; 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ £ 

এ 9 4/ 

নি 

২৩ 

সুচীপত্র 

( প্রথম খণ্ড) 

আবির্ভাব 

কোন্ আলোকে ? 

প্রতিশ্রুত পয়গন্বর 

বংশ-পরিচয় 

নামকরণ 

সমসাময়িক পৃথিবী 

শিশুনবী 

প্রকৃতির কোলে 

বক্ষ-ব্দারণ 

শিশুনবী এতিম হইলেন 

সিরিয়া ভ্রমণ 

আল্-আমিন্ 

শাদী-মুবারক 

কা'বা-গৃ্রে সংস্কার 
গৃহীর বেশে 

সত্যের প্রথম প্রকাশ 

সত্যের স্বরূপ 

সত্যা-প্রচারের আদেশ 

সত্যের প্রথম প্রচার 

প্রথম তিন বৎসর 

সংঘর্ষের স্থচনা 

ডংগীড়ন 

“এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে: 

১৭ 

ত্৪ 

৩৬ 

৩৯ 

৪ 

৪৬ 

৫৬ 

৫ € 

৬০ 

৬৬ 

৭ 

৮ 

৮৭ 

০৫ 

৮৪ 



পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ ; ২ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ 2 ২ 

পরিচ্ছেদ ; 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছে! £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ : 

পরিচ্ছেদ £ 

৮৮৮ ৩ 

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল 

সাহারাতে ফুটুল রে ফুল 

অন্তরীণ বেশে 

সবহার। 

তায়েফ গমন 

আল্্-মি'রাজ 

অন্ধকারের অন্তরালে 

হিষরতের পূর্বাভাস 

শিষ়াদিগের প্রস্থান 

হিষরৎ 

আল্-মদিনায় 

প্রেমের বন্ধন 

ইসলামিক রাষ্্রচন। 

মদ্দিনার আকাশে কালোমেঘ 

বদর-যুদ্ধ 

বদর-যুদ্ধের পরে 

ওহদ-যুদ্ধ 

জয় না পরাজয় ? 

ওহদ-যুদ্ধের শেষে 

চতুর্থ ও পঞ্চম হিযরীর কয়েকটি ঘটনা 

আয়েষার চরিত্রে কলংক-দান 

খন্দক-যুদ্ধ 
ষষ্ঠ হিজরীর কয়েকটি ঘটনা 
হোদায়বিয়ার সন্ধি 

দিকে দিকে গেল আহ্বান 

খায়বার বিজয় 

মুলতবী হজ 

মুতা-অভিযান 

মকাবিজয় 

মন্কা-বিজয়ের পরে 

১১৬ 

১১৫ 

১২১ 

১২৭ 

১৩২ 

১৩৭ 

১৪৩ 

১৫১৯ 

১৫৫ 

১৫৯ 

১৬৭ 

১৭২ 

১৭৬ 

১৮২ 

১৮৭ 

১০৬ 

২৩৫ 

২৪৯ 

২৬৬ 

২৬৩ 

২৭৩ 

২৮৭ 

২৮৮ 

২৯২ 

৯৭ 



পরিচ্ছো £ ৫৪ 

পরিচ্ছেদ ; ৫৫ 

পরিচ্ছেদ : ৫৭ 

পরিচ্ছেদ £ ৫৮ 

পূরাভাস £ 

পরিচ্ছেদ £ ১ 

পরিচ্ছেদ £ ১ 

পরিচ্ছেদ £ ৩ 
পরিচ্ছেদ £ ৪ 

পরিচ্ছেদ £ ৫ 

পরিচ্ছেদ £ ৬ 

পরিচ্ছেদ £ ৭ 

পরিচ্ছেদ £ ৮ 

পরিচ্ছেদ £ ৯ 

পরিচ্ছেদ £ ১৯ 

পরিচ্ছেদ £ ১৯ 

পরিচ্ছেদ £ ১২ 

পরিচ্ছেদ? £ ১৩ 

পরিচ্ছেদ £ ১৪ 

৬/৬ 

হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান . 

তাবুক-অভিযান ও অন্যান্য ঘটন! 

বিদায়হজ 

পরপারের আহ্বান 

শেষ কথা 

( ছিতীয় খণ্ড) 

হযরত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কৰে? 

কশবা-শরীফ কখন নিস্সিত হইয়াছিল ? 
ইসলাম ও পৌত্তলিকতা 

ইসলাম ও মো'জেজা 
স্বাভাবিক ও অন্বাভাবিক 

স্বাভাবিক ও অতিম্বাভাবিক 

বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে? 

ইসলাম ও নৃতন বিজ্ঞান 
মিরাজ কী? 

ধিওসফী ও মি'রাঁজ 

নুহম্ম?' ও “আহ মদ" নাম কি সার্থক হইয়াছে? 
মুহম্মদ ঘূহম্ম?' ছিলেন কিন! 

হযরতের বহুবিবাহের তাৎপর্য 

মুহশ্মর্দ “আহ ম? ছিলেন কিন! 
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আবির্ভাব 

রবিউল্-আউয়াল মাসের বারে৷ তারিখ 

সোমবার । 

গুরু-দ্বাদশীর অপূর্ণটাদ সবেমাত্র অন্ত গিয়াছে। স্ুুবহে-সাদিকের 
সুর্ধ নূরে পৃব-আস্মান্ রাঙা হইয়া উঠিতেছে । আলো-জাধারের দোল খাইয়। 
ঘুমস্ত প্রকৃতি আখি মেলিতেছে। 

বিশ্বজগত আজ নীরব। নিখিল হ্যট্টির অস্তর-তলে কি-যেন-একটা 

অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বোনা রহিয়া রহিমা হিল্লোলিত হইয়া! উঠিতেছে। 

কোন্ শ্বপ্রসাধ আজও যেন তার মিটে নাই। যুগযুগাস্তের পুগ্রীতৃত সেই 

নিরাশার বেদনা আজ যেন জমাট বীধিয়া দাড়াইয়া আছে। 
আরবের মরু-দিগন্তে মন্কা-নগরীর এক নিভৃত কুটারে একটি নারী ঠিক 

এই অময়ে ুখন্বপ্ন দেখিতেছিলেন। 

নাম তার আমিনা । 

তিনি দেখিতেছিলেন ; অনীম আকাশের ওপার হইতে জ্যোতি 

ফিরিশ তারা যেন মিছিল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। মুখে তাহাদের অপূর্ব 

উল্লাস, কঠে তাহাদের 'মারহাবা' ধ্বনি। কোন্ অনাগত পথিকের আগমন- 
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মুহূর্ত যেন আসন্ন হইয়া! উঠিয়াছে; নিখিল ধরণী অনিমেষ নয়নে তাই 

কাহার আসাপথ চাহয়া আছে। দিকে দিকে পুলক-স্পন্দন জাগিয়! 

উঠিতেছে। ন্ত্রন্থ্য, গ্রহতারা; আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, বন-উপবন-_সবাই 
আজ পুলকিত, শিহরিত-_হিল্লোলিত। একটা সার্থকতা ও পূর্ণতার 

সম্ভাবনায় সার! স্ষ্টি আজ চঞ্চল । 

গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়িয়া আকাশ ঘুরিয়া মিছিল অবশেষে আরব-গগনে 

আসিয়! দাড়াইল; তারপর ধীরে ধীরে আমিনার কুটার-প্রাংগণে অবতরণ 

করিল। এক অপূর্ব জ্যোতিতে ঘরখানি আলোকিত হইয়া গেল। 

আমিনা অবাক হইয়া চাহিয়া রভিলেন। কেন আজ তার ক্ষুত্ গৃছে 

এত আলো-এত সমারোহ? বিবি হাজেরা বিবি রহিমা, ববি 

মরিয়ম--কেন এই পুথ্যময়ী নারীরা বিহিশত্ ছাড়িয়া তাহার শিয়রে আজ 

দণ্ডায়মান? বিশ্ময়ে ও আনন্দে আমিনার হৃদয় ভরিয়া গেল। 

এই সুন্দর মুহূর্তে আমিনা এক পুত্ররত্ব প্রসব করিলেন। আখি 
মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন ঃ কোলে তাহার পুর্ণমার চাদ হাসিতেছে। 

সঙ্গে সঙ্গে সারা স্যষ্টির অন্তর ভেদিয়া ঝঙ্কৃত হইল মহাঁআনন্দধ্বনি £ 

“থুশ আমদিদ্ ইয়া রন্থুলুল্লাহ্ 1” “মারহাবা ইয়া হাবীবুল্লাহ!” বিহিশতের 
ঝরোকা হইতে হুর-পরীর! পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; অনস্ত আকাশের অনস্ত 

গ্রহনক্ষত্র তস্লিম জানাইল। বিশ্ববীণাতারে আগমনী-গান বাজিয়া উঠিল। 

নীহারিকা-লোকে, তারায় তারায়, অণুপরমাণুতে আজ কাঁপন লাগিল। 

সবারই মধ্যে আজ যেন কিসের একটা আবেগ, কিসের একটা চাঞ্চল্য । 

সবারই মুখে আজ বিম্ময়! সবারই মুখে আজ কি-যেনএক চরম পাওয়ার 

পরম তৃপ্তি সুপ্রকট। প্রভাত-স্থ্য রশ্মিকরাংগুলি বাড়াইয়া নব-অতিথির 
চরণ-চুম্বন করিল; বনে বনে পাখীরা সমবেত ক গান গাহিয়া৷ উঠিল; 
সমীরণ দিকে দিকে তাহার আবির্ভাবের খুশ-খবর লইয়া ছুটিয়া চলিল। 
ফুলেরা ন্লিগ্ধ হাসি হাসিয়া তাহাদের অন্তরের গোপন সুষমা নযরান। 

পাঠাইল ! নদনদী ও গিরি-নির্ঝর উচ্ছুসিত হইয়া আনন্দগান গাহিতে 
গাহিতে সাগর-পানে ছুটিয়া চলিল। স্থলে-জল্লে, লতায়-পাতায়, তৃণে- 

তৃণে, ফুলে-ফলে আজ এমনি অবিশ্রাস্ত কানাকানি আর জানাজানি । যার 
আসার আশায় যুগযুগান্ত ধরিয়া সারা স্যষ্টি অধীর আগ্রহে প্রহর গণিতেছিল, 
'সে যেন আসিয়াছে-_এই অস্থভূতি আজ সবত্র প্রকট । 
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আরবের মরুদিগন্তে আজ এ কী আনন্দোচ্ছাস! মরি! মরি! আজ 
তার কী গৌরবের দিন। জবচেয়ে যে নিঃস্ব, সবচেয়ে যে রিক্ত, তারই 
অন্তর আজ এমন করিয়া এশ্বর্ষে ভরিয়া গেল! চরম রিক্ততার অধিকারেই 
কি আজ সে এমন চরম পূর্ণতার গৌরব লাভ করিল! বেছুঈন বালারা 
অকম্মাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া অবাক বিশ্ময়ে চাহিয়া রহিল! দিগস্ত- 
বিস্তৃত উষর মরুর দিকে দিকে আজ এ কী অপূর্ব দৃশ্ঠ! এত আলো, 
এত রূপ কোথা হইতে আসিল আজ? আঙ্িকার প্রভাত এমন স্গি্ব- 
পেলব হইয়া দেখা দিল কেন? খজুর-শাখার় আজ এত শ্ঠামলিম! কে 

ছড়াইয়। দিল? মেষ-শিশুরা আজ এত উল্লসিত কেন? নহবে-নহরে এত 
শ্িগ্ধ বারিধারা আজ কোথা হইতে আসিল? কিসের উল্লাস আজ দিকে দিকে ? 

আকাশ-পৃথিবীর অর্বত্র আজ এমনই আলোড়ন। ছন্দদোলায় সারা 

স্ষ্টি আজ যেন দোল খাইতে লাগিল। জড়-চেতন সকলের মধ্যেই আজ যেন 

অভূতপুব এক শাস্তির হিল্লোল বহিয়া গেল। কোথাও ব্যথা নাই, বেদনা নাই; 
ছুখ নাই, অভাব নাই; সব রিক্ততার আঙজ্জ যেন অবসান ঘটিয়াছে,-সব 

অপূর্ণতা আজ যেন দূরীভূত হইয়াছে। বিশ্বতুবনে আল্লার অনস্ত আশীবাদ 
ও অফুরন্ত কল্যাণ নামিয়া আসিয়াছে । আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, 

লতায়-পাতায়, জড়-চেতনে আজ যেন সার্থকতা ও পরিপুর্ণতার এক মহাতৃপ্তি 
ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মহাকাল-খতুচক্রে আজ কি প্রথম-বসম্ত দেখা দিল? 

প্রকৃতির কুঞ্জবনে তাই কি আজ এত শোভা, এত সমারোহ? সেই বনে আজ 

নানা রডের ফুল ফুটিয়াছে, আর সবার মাঝখানে কেবলমাত্র একটি গুলাবই 

রূপে-রসে বর্ণে-গন্ধে পূর্ণবিকশিত হইয়! বিশ্বতৃবন উজাল! করিয়! আছে! 
কে এই নব অতিথি--কে এই বিহিশতী নূর-যাহার আবির্ভাবে 

আঙ্গ দ্যুলোক-ভূলোকে এমন পুলক-শিহরণ লাগিল? 

এই মহামানবশিশুই আল্লার প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবশেষ পয়গন্বর-- 

নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীবাদ_ মানব-জাতির চরম এবং 

পরম আদর্শ-_ অষ্টার শ্রেষ্ট্যষ্টি--বিশ্বনবী-_ 

_ হযরত মুহম্মদ -__ 

( সাল্লাল্লাহু আলায় হি অ-সাল্লাম 1) 
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কোন্ আলোকে ? 

কে এই মুহম্মদ ?* তাহার প্রকৃত স্বরূপ কী? সত্য পরিচয় কী? 
একদিকে দেখিতেছি তিনি আল্লার প্রেরিত রম্থল। অপর দিকে 

দ্িখিতেছি তিনি পৃথিবীর মানু্ষ_রক্তমাংস দিয়া গড়া তার শরীর। 

একদিকে তিনি অঙ্টার, অপরদিকে তিনি স্থট্টির। কোন্ আলোকে এখন 

আমরা তাহাকে গ্রহণ করিব? কোন্ চক্ষে দেখিব? তিনি কি মানুষ, 

না অতিমানুষ ? 

এই জটিল দীর্শনিক তত্বের অবতারণা আমরা এখানে করিব না। 

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন । 

তবে এ সম্বন্ধে এখানে ছুই-একটি কথা না বলিয়াও আমরা অগ্রসর হইতে 

পারিতেছি না। হযরত মুহম্মদের জীবনালোচন! করিতে হইলে আমাদের 
দৃষ্টিকোণ সন্বন্ধে প্রথমেই সজাগ হইতে হইবে; অন্যথায় আমরা তাহাকে 
সম্যকূরপে চিনিতে বা বুঝিতে পারিব না--তাহার জীবনের অনেক ঘটনাই 
আমাদের কাছে হয়ত বিসদৃশ বোধ হইবে। 

হযরত মুহন্মদকে সত্য করিয়া চিনিবার পক্ষে সবচেয়ে বড বাধাই 
হইতেছে আমাদের দৃষ্টি-ভংগির এই বিভ্রম। আমরা দৌষে-গুণে জড়িত 
মানুষ, সীমাবদ্ধ আমাদের জ্ঞান; তাই স্বভাবতই তাহাকে আমাদের মত 

করিয়া দেখি এবং আমাদের মাঁপকাঠিতে বিচার করি। কিন্তু সত্যই কি 

তিনি “আমাদের মত? মানুষ ছিলেন? 

কেমন করিয়া বলি? ধাহার জীবনে এত অতিমানবিক উপাদান 

রহিয়াছে, তাহাকে শুধুই 'মান্ুষ* বলিতে পারি কি? 
তবে কি তিনি মানুষ ছিলেশ না? তাহাই বা কি করিয়৷ বলা যায়? 

তাহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা ইতিহাসের আলোকে সমুজ্ল। কে 
ইহা অস্বীকার করিবে? 

সপ পিপি তি শীত শশা ৮ ০৮ পাশ পিপাসা 

* হযরত-মুু্মদের নামোলেখের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর দরদ পাঠ কর! 
প্রতোক মুনলমানের কর্তবা। আশ! করি পাঠক পাঠিক| নিষ্ঠার সহিত সে কর্তব্) 
পালন করিবেন। 



৫ কোন আলোকে ? 

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত মুহম্ম্কে যাহারা 

কেবলমাত্র “অতি-মানুষ” রূপে মানব-গপ্তার উধের্ব তুলিয়৷ ধরিবেন, তাহারাও 
যেমন ভুল করিবেন, যাহারা তাহাকে আমাদেরই মত "মাটির মানুষ” 
বলিয়া ধরার ধুলায় টানিয়া রাখিবেন, তাহারাও ঠিক তেমনই ভুল 
করিবেন। 

হযরত মুহম্মদ ছিলেন মানুষ ও অতি-মান্ুষের মিলিত রূপ। অষ্টা 

ও স্থষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন যোগস্থত্র। অন্য কথায় £ তিনি ছিলেন আল্লার 

রাজপ্রতিনিধি বা খলিফা! ( ৮1০০155০£) এই ভঙ্গিতে দেখিলেই তাহাকে 

চেনা সহজ হয়। 

আল্লাহ, নিরাকার । তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না, কাহারও দ্বারা 

তিনি জাতও নহেন। তিনি এক, অথচ সৃষ্টি বু ও বিচিত্র । অঙ্টা 

নিরাকার, অথচ স্থষ্টি সাকার । 

কেমন করিয়া অরূপ হইতে বপে, নিরাকার হইতে সাকারে পৌছ যায়? 
এপারে-ওপারে কি করিয়! সংযোগ রাখা সম্ভব হয়? 

একজন বাহন বাঁ 2059141৮-এর এখানে নিতান্ত প্রয়োজন । খেয়াতব্ীর 

মাঝির মতন এপারে-ওপারে সে পারাপার করে। 

এই মাধ্যমই হইতেছেন হযরত মৃহণ্মদ। শ্রষ্টা ও স্য্টির মাঝে তিনি 
মিলন-স্থত্র। একদিকে যেমন তিনি আল্লার প্রতিনিধি, অপরদিকে তেমনই 

তিনি আমাদেরও প্রতিনিধি । একদিকে তিনি আল্লার বাণী বহন করিয়া 

আনিয়া স্থষ্টির প্রাণের দুয়ারে পৌছাইয়া দেন, অপরদিকে তেমনি স্থষ্টির 
ব্যথাঁবেদন1! ও অতাব-অভিষোগ আল্লার দরবারে পেশ করেন। কাজেই 
তাহাকে লইয়া শ্রষ্টা ও স্থ্টি-_উভয়েরই এত প্রয়োজন । 

কুরআন শরীফে তাই বলা হইয়াছে £ 
“কূল ইয়া আইওযান্নাসো ইন্লি রান্মুলুললাহি ইলাইকুম্ জামীয়া» 

অর্থাৎ ঃ হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লার প্রেরিত 
রন্থুল। 

অন্যত্র তেমনি বলা হইয়াছে ঃ 

“কূল ইন্নামা আনা বাশারুম মিস্লুকুম ইউহা ইলাইয়া” 
অর্থাৎ; বল, হে মুহম্মদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ 

যার উপর অহি নাযিল হয়। 



বিশ্বনবী ৬ 

এখানে দুই ছিক হইতে হযরত মুহম্মদের পরিচয় আমরা পাইতেছি। 
আম্্ার তরফ হইতে তিনি তাহার প্রেরিত রস্ুল। আবার মানুষের তরফ 

হইতে তিনি অহি-নাজিল-হওয়া মানুষ 

কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদ গুধু মানুষও নন, শুধু অতি-মানুষও 
নন: ছুইয়েরই তিনি মিলিত রপ। 

হযরত মুহম্মদকে দেখিতে ও চিনিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকোণকে 
প্রথম হইতে এই ভংগিতেই বীধিয়া লইতে হইবে। অনৃথায় আমরা তাহার 

সাচ্চা চেহারা দেখিতে পাইব ন] | 

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন । 



পরিচ্ছেদ ; ৩ 

প্রতিশ্রুত পয়গন্ধর 

হযরত মুহম্মদ ছিলেন “প্রতিশ্রুত পয়গম্থর+ অর্থাৎ আল্লাহ যে তাঁহাকে 

দুনিয়ায় পাঠাইবেন, এ কথা পূর্বেই তিনি বিঘোষিত করিপ্না রাখিয়াছিলেন। 
ইহাতে কোনই অস্বাভাবিকতা নাই। স্থষ্টিবিধানের স্বাভাবিক নিয়মেই মুহম্মদের 

আবির্ভাব অনিবার্ধ হইয়া ছিল। নিরাকার আল্লাহ যখন এই রূপময় বিশ্বজ %ৎ 

সুট্টি করিতে চাহিলেন, তখনই তিনি অনুভব করিলেন একজন বাহনের 
প্রয়োজনীয়তা । সবপ্রথমেই তাই তিনি স্থা্ট করিলেন এই বাহনকে। এই 
বাহনই হইতেছেন নূরে-মুহম্মদী । একটি হাদিসে তাই আসিয়াছে £ 

“আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নৃরী |” 
“অর্থাৎ ২ (হযরত মুহম্মদ বলিতেছেন ) র্বপ্রথমেই আল্লাহ্ যাহা স্থষ্টি করেন 

তাহা আমার নৃর।” 

এই 'নূরে-মুহম্মদীই হইতেছে প্রথম সৃষ্টি। কাজেই, এ কথা অনায়াসে 

বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ তাহার জন্মের পূর্বেই জন্মিয়াছিলেন ৷ সারা সৃষ্টি 
তার নূরে উত্তাসিত হইয়! উঠিয়াছিল। চাদে চাদে তারায়-তারায় গ্রহথে-গ্রহে 
লোকে-লোকে তার ধ্যান-মৃতি একটা জ্যোতির্ময় ছায়। ফেলিয়াছিল। বিশ্বপ্রকৃতির 

অন্তর জুড়িয়া তাই এক পরম কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা জাগিয়া ছিল ; কোথায় 
কবে কোনথানে কিভাবে নিখিলের এই চির-সুন্দর সমষ্টি বাহিরে আত্মপ্রকাশ 

করিবে। 

প্রতিশ্ত পরয়গন্ধরকে (0:0101560 01066) এই অর্থেই গ্রহণ করিতে 

হইবে। প্রতিশ্রত পয়গম্বর তিনি--যার আবির্তাব সবষ্টির নীতি হিসাবেই 
অংগীকুত হইয়! থাকে । হৃট্টিতত্বের স্বাভাবিক শিয়মে যাহ! অনিবার্ধ, আবির্ভাবের 

পৃবে তাহাই প্রতিশ্রাত। মুহম্মদ” আপিবেন-_-এ কথা তাই বিশ্বনিখিলের 
অবিদিত ছিল না। স্থাট্টর অপূর্ণতার বেদনার মধ্যেই তার ধ্যান-মুতি জাগিয়া 
ছিল। হযরত আদম্, হযরত নৃহ, হযরত মুসা, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ঈসা 
প্রভৃতি পূর্ববর্তী যাবতীয় পর্গন্বর ও তত্বদর্শা মহাপুরুষই তাই জানিতেন যে, 
দেই নিশ্চিত অনাগত একদিন আসিবে? তাই তাহারা প্রত্যেকেই হযরত 



বিশ্বনবী ৮ 

মুহস্মদের আগমন সস্বদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। বেদ-পুরাণ, জিন্দবেস্তা, 

দিঘা-নিকায়ণ, তাওরাৎ, জবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্ম- 

গ্রন্থেই তাই মুহম্মদের গুণগান ও তীহার আগমনের ভবিষ্যদ্বীী বিঘোষিত 

হইয়াছে। নিম্নের কত্তিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারাই পাঠক সে কথা বুঝিতে পারিবেন ঃ 

বেদ-পুরাণে 
বেদ-পুরাণ এবং উপনিধদ হিন্দুদিগের প্রধান ধর্গ্রস্থ। এই সব প্রাচীন 

ধ্মশাস্ত্রে 'আল্লা” “রসুল” “মুহম্মদ ইত্যাদি শব্দ কিরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে 

দেখুন £ 
“অথববেদীয় উপনিষদে আছে £ 

অস্ত ইল্ললে মিত্রাবরুণে। রাজা 

তম্মাৎ তানি দিবানি পুনস্তং দুধ্যু 

হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং 

অল্লোরহস্ুলমহমদরকং 
বরস্ত অলো অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লল্লা ॥ » ॥ 

“ভবিষ্য পুরাণে আছে £ 

এতম্মিনন্তরে শ্রেচ্ছ আচার্ষেন অমন্বিত £। 

মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিহ্যশাখাসমন্থিতঃ || ৫ ॥ 

নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরস্থলনিবাসিনম্ 

গঙ্গাজলৈশ্চ সংক্গাপ্য পঞ্চগব্যসম্থিতৈ: 
চন্দনাদিভিতভ্যচ” তুষ্টাব মনসা হরম্॥॥ ৬ ॥ 
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে 

ত্রিপুরাস্থরনাশায় বহুমায়াপ্রবতিনে ॥ ৭ ॥ 
ভোজবাজ উবাচ-_ 

শ্েচ্ছৈগুপ্থায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে। 

ত্বং মাং হি কিন্করং বিদ্ধি শরণার্থ মুপাগতম্ ॥ ৮ ॥ 
ভাবার্থ ঃ ঠিক সেই সময় 'মহামদ নামক এক ব্যক্তি--.যাহার বাস 'মরুস্থলে? 

(আরব দেশে )_আপন জাঙ্গোপাঙ্গ সহ আবিভূর্ত হইবেন। হে 
আরবের প্রস্ু, হে, জগদগুক্, -তামার প্রতি আমার স্ততিবাদ। তুমি 



৯ প্রতিশ্রন্ত পয়গন্থর 

জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার ৷ হে 
পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস । আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও । 

“অললোপনিষদের একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় £ 
হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহান্ুরিন্দ্ীঃ | 

অল্লো জোষ্ঠং শরেষ্ঠং পরম পূর্ণ ব্রন্মাণ অল্লাম ॥ 
আল্লাহ রস রমহমদরকং বরন্য অল অল্লাম ॥ 

আদল্লাবুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম ॥ ৩ ॥ 

ভাবার্থ ২ আল্লা সকল গুণের অধিকারী । তিনি পূর্ণ ও সবজ্ঞানী। মুহম্মদ 
আল্লার রম্থুল। আল্লা আলোকময়, অক্ষয়, এক, চিরপনিপৃর্ণ এবং 

্বয়ভূ। 

"অথববেদে” উল্লিখিত হইয়াছে ২-- 

ইদঃ জন]! উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে ॥ 

বষ্টিং অহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দঘহে ॥ ১ ॥ 
ভাবার্থ ঃ হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। প্রশংসিত জন" লোক দিগের 

মধ্য হইতে উখিত হইবেন। আমরা পলাতককে ৬*,০৯০ জন শত্রুর 
মধ্যে পাইলাম । 

বলা বাহুল্য, এখানে যে হযরত মুহম্মদের কথাই বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনই 

সন্দেহ নাই, কারণ মুহম্মদের অর্থই হইতেছে “প্রশংসিত জন, আর মক্কার 

অধিবাসীদিগের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রান ৪১০০০ হাজার । 

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমৃহ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারিতেছেন 
যে, আধ খধিগণ ধ্যানবলে বহু শতাব্দী পূর্বেই মুহম্মদের স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য অবগত ছিলেন । 

বৌদ্ধ শাস্ত্রে 

বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্স্থ “দিঘা-নিকায়ায়+ উল্লিখিত হইয়াছে £ 
“মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলিয়া! যাইবে, তধন আর-একজন বুদ্ধ আসিবে, 

তাহার নাম “মত্রিয় ( সংস্কৃত মৈত্রেয ) অর্থাৎ শাস্তি ও করুণার বুদ্ধ ।” 



বিশ্বনবী ১০ 
আমর] নিয়ে দসিংহল হইতে প্রাপ্ত (2010 0:65100655 $041069 ) একটি 

প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি । তাহাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছে : 
58090085910 10 1156 165960 006, “৬/1১০ 91511 652০1 05. 

ছ/1)61) 01000 21 50106 2 

/$10 005 31555600006 £2191150 : 

নু 200 106 006 2780 3000199 ৬10 02005 02 00০ 92100, 001 

51091] ] 1065 006 19756, [0 006 (10855 21061)2]1 135001)9, 11] 21155 

1) 116 ড/০110, 2. 10019 ০০০১) ৪. 30191217951 6101151)05720 0206, 

21040৬/60 10) 915000 21 0010010106.,০.০ 176 ৬৮11] [010012911 ও. 

1611510905 1166১ ৬10011% 0০1060 200 7015 5001) 929 1 10৬/ 

[0190181005*৯,০, 

/৮29002 5810) 420৬7 510811 ৬০ 1000৬/ 1810 2? 

77053165550 006 5810. “৭76 ৬11] 106 10৬77 29 “৮1916652 “, 

--(170105 09900] 96909019919 08103, 000 117-18 ) 

অর্থাৎ ঃ আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে 

উপদেশ দিবে? 
বুদ্ধ বলিলেন ঃ আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথা সময়ে আর 

একজন বৃদ্ধ আসিবেন_-আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলো কপ্রাপ্ত-- 

তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করিবেন--। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 

তাহাকে আমরা চিনিব কি করিয়া ? বুদ্ধ বলিলেন £ তার নাম হইবে মৈত্র । 

এই "শান্তি ও করুণার বুদ্ধ” ( মৈত্রেয় ) যে মুহম্মদ, তাহাতে কোনই সন্দেহ 

নাই। কুরআন শরীফে মুহম্মদের বিশেষণও অবিকল এইরূপই আছে । মুহম্মদ 
সম্বন্ধে বল! হইয়াছে ঃ তিনি “রহমতুলিল্ আলামিন) অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত. 

করুণা ও আশীবীদ। 

পার্শা ধর্মশান্ত্ে 

পার্শা জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম “জিন্দাবিস্তা” ও দসাতির' । জিন্দাবিস্তায় 
হযরত মুছম্মদের আবির্ভাবের ুম্পষ্ট ভবিত্যদ্বাণী রহিম়্াছে। এমন কি. 



১১ প্রতিশ্রুত পয়গন্থর 

“আহমদ” নামটি পর্যন্ত উল্লিখিত রহিয়াছে । আমরা মূল শ্লোক ও তাহার 

অনুবাদ দিলাম-_ 

“০1৭ 0 1৮250 81899561000 ১5012 

90608108 7818000505 9৪) 02102! 52050) 21000, 

780 1782 10211 1)01091091051590 1)৬9191021)80 

[70517 21001)1790 175056080. 

--(7600-4১৮০56১ 7916 1) 122515669 09 

1৬195 ৬9112 0260) 

অর্থাৎ ঃ “আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জরথুষ্, পবিত্র আহমদ 
(ন্ায়বানদিগের আশীবাদ )) নিশ্চয়ই আসিবেন ধাহার নিকট হইতে 

তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে 1” 

দসাতির" গ্রস্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। উহার সারমর্ম 

এইরূপ £__ 

“ঘশন পাশাঁবা' নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া! গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম 

সীমায় উপনীত হইবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 

করিবেন_-যাহার শিল্তেরা পারশযদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে 

পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অন্নিপূজা না করিয়া তাহারা 

ইব্রাহিমের কাণবা-ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবে; সেই কা'বা 

প্রতিমাযুক্ত হইবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্বেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীবাদ 

স্বরূপ হইবে ।” 
“তাহার! পারশ্য, মাদায়েন, তুস্, বল্থ প্রভৃতি পারশিকর্দের যাবতীয় 

পবিত্র স্থান অধিকার করিবে । তাহাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মী পুরুষ 

হইবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলিবেন |” 
1৮101790009 17) ৬৪০1৭ ১০108165, 

(৮9 4৯. 0 10581010427 ) 

তাওরাতে 

ইহদিদিগের ধর্মণান্ত্র “তাওরাতে নিন্নলাখত ভবিষান্বাণী আছে £- 

“05 1,017 00 3০ %/111 1515৩ 8 ১6০ 0355 8. 110101১5620 

(১০ 0105৮ ০7 366) ০৫6 029 20500605115 926০ 206১ 00৮০ 

10117 56 512911 1069115215-” _-( 0036৮ 15:18) 
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অর্থাৎ £ তোমাদের প্রভূ ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে আমার 

( মুসার ) মতই একজন পয়গণ্ঘর উত্থিত করিবেন ; তাহার কথা তোমরা 

মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে ।” 

অন্যত্র আছে £-- 

£€]ু 11] 15156 00608 00 2. 01:0101)56 00000 20200206 010611 10150015105 

1116 01060 0066, 2100. 911] 1000 229 0195 20 1015 0000৫010200. 196 

9108]] 9062]. 01000 1106120 21] 008 1 9109]] 00122070200 10100 

/৮0 16 91091] 20202 ০0 0858 0086 ড1)0902৮21 ৮/11] 00613691020 

06০ 0) ৮৮০৭5 10100) 106 51021] 50681 10 09 1081786, 1 11] 

1600176 16 ০01 1010 
- (10860 18: 18 -19) 

অর্থাৎঃ “(ঈশ্বর বলিতেছেন) আমি তাহাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে 
তোমার (মুসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্িত করিব এবং তাহার 
মুখে আমার বাণী প্রকাশ করিব। তিনি তোমাদিগকে আমি যাহা 

আদেশ করিব তাহাই শুনাইবেন। এবং ইহা! অবশ্য ঘটিবে যে তাহার 
মুখ-নিঃস্ত আমার সেই বাণী যাহারা শুনিবে না, তাহাদিগকে আমি 

শুনিতে বাধ্য করিব।” 

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন £-_ 
/১00. 0019 15 006 101999105 11567655/10) %10555১ 006 2001 0৫ 0৯০৫, 

0159560 36 010110161) 0£ 15786] 10210161715 0650) : 

4১100: 102 5810১ 1115 1,010. ০8116 2000 91091 2100 10955 09 2000 

56] 0060 60] ১172 51)10650 00] 10001190758 200 106 

০৪0)6 ৬10 0 00090982050 ১৪905 ) 020 1015 ৮1110610279 

/০৮৮ 2, 901 19৮5 101 000100-7 

--( 70096. 33 ; 1-2 

অর্থাৎ £ “এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মুসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলিয়া বনি- 
ঈস্রাইলদিগকে আশীবাদ করিলেন £ 

এবং তিনি বলিলেন £ প্র (মুসা) সিনাই পৰ্ত হইতে আসিলেন 
এবং সিমের (951) পবত হইতে উঠিলেন, কিন্তু তাহার ( অর্থাৎ যিনি 

আসিবেন ) জ্যোতি: ফারাণ পর্বত হইতে বিকীর্ণ হইল; তিনি দশ 



১৩ প্রতিশ্রুত পয়গন্থর' 

হাজার ভক্ত সঙ্গে আনিলেন এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে এক জীবন্ত 

আইনগ্রস্থ বাহির হইল ।” 

এই সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, বিদগ্ধ ব্যক্তি 

মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন । 

বাইবেলে 

হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব সন্থদ্ধে বাইবেল হইতেও বহু প্রমাণ দেওয়া যায়৷ 

আমরা নিন কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি £-_- 
যিশুধুষ্টের সমসময়ে সাধু যোহন (56. 7০10) আবিভত হইয়াছিলেন। তিনি 

যখন সকলকে বাপ্তাইজ করিয়। বেড়াইতেছিলেন, তখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীরা 
কতিপয় পাত্রীকে তাহার পরিচয় লইবার জন্ পাঠাইয়া দেন। তাহার! আসিয়া 
যোহনকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তাহার যে উত্তর দেন, তাহাতেই হযরত 
মুহম্মদের আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ__ 

+/৯10. 0019 15 0১2 150010. 0৫ 001)10১ 18218 0৬9 82106 10115969 220. 

[91055 1010 06108916170 60 251. 18100, 5110 2 60০৩ 2 

/৯00: 106 092065550. 200 4617150 1১0৮] 20) 1006 036 (10036 

/১100 0065 2560 10109) 1086 0568 2 ঠা ঘ/০০৭, 01085 1 05৫ 

105 5230) ] আহ) 006 4৮ 00০8 গা ৮8০9৮020672 ঞএ 

106 21)85/5:50 ০... 

100. 006০ 29160. 10100, 200. 8910 000 10005 105 081962650 

0১০০ 03010) 16 0500 106 06 606 05100951501 511995 1061021 

020 01:০01066 2 

10100 235/2150. 075100১ 59511055 11080026 ৬710 ৪6515 05৮ 00616 

8080060) 906 20001)%56 900 ৬/1800) 5০ 100৬7 100৮ 

[76 1619 ৮1১9 ০0001062660 006 19 010650160 061076 [06১ ড715055 

81062 18010561210 106 01৮19 6০ ৮110056-” 

--7( 0০010 00900 1 2 19-27 ) 
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অর্থাৎ ৫_“যোহন সন্বদ্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যখন জেরুজালেম হইতে 

ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাত্রী যোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

আপনি কে? তখন ষোহন স্বীকার করিলেন, আমি যিশুথুষ্ট নহি। তখন 

তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস ? 

তিনি বলিলেন, আমি ইলিয়াস নহি। আপনি তবে কি সেই নবী? যোহন 

উত্তর দিলেন, ন1। 

তথন তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আপনি যিশুধুষ্ট, ইলিয়াস, 

অথবা সেই নবী না হন, তবে কেন বাঞ্তাইজ করিতেছেন ? 

যোহন উত্তর দিলেন, আমি পানি দ্বার! বাপ্তাইজ করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে 

এমন একজন আনিবেন ধাহাকে তোমরা জানন1। 

তিনিই সেইজন যিনি আমার পরে আসিয়াও আমা অপেক্ষা সন্মানের 

অধিকারী হইবেন এবং আমি যাহার জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নহি 1” 

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যিশুথুষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড় তৃতীয় আর 

একজন নবী ঘে আনিবেন, সে কথ! ইহুদীর! জানিত। 

এই “সেই নবী' যে একমাত্র হযরত মুহম্মদই, সে সম্বদ্ধে কোন সন্দেহ নাই, ; 
কারণ থিশুথুষ্টের পরবর্তী পয়গম্ধর ( এবং সবশেষ পদ্বগঞ্থর )ই হইতেছেন হযরত 
মুহম্মদ । 

যিশুথুষ্ট নিজেও বলিয়াছেন £ 

“6 90 19৬6 1006১156610 005 50100091507776065 ৮001] 111 2াঞ্স 

0172 90617 200 176 51091) 51৬5 ০০ 21000)617 09280017061 058 

10০ 0099 20106 ৬10) 9০0. 000 2৮61১ 

(00101070080, 14 2:15716) 

অর্থাৎ ঃ “যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশ মত কাধ কৰিও; 

আমি স্বর্গায় পিতার নিকট প্রার্থনা করিব যাহাতে তিনি তোমাদ্িগকে আর 
একজন শাস্তিদাতা প্রেরণ করেন- ধিনি চিরিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন ।* 

“5৬506165551 6611 5০ 055 6000: 16 25 60536176002 9০0 

0786 7 90 8৬/9% ; 00: 11 920 17006 8/৪%১ 0)6 00171008621 ৬1]1 1006 

০0006 ৮০ ০5 ০০ 26 1 46216] ৬11] 56100] 10177 0100 
€৫ ০৫. 

-( 0০01): 17: 2-8) 



১৫ প্রতিশ্রুত পয়গম্থর 

অর্থাৎ ঃ যাহাই হউক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি 

চলিয়া যাই, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসিবেন না; 

কিন্ত আমি যদি যাই, তবে তাহাকে পাঠাইয়া দিব । 

117051010 ৬1519 106 006 5104116 01 000 15 0020586১196 11] 50105 

908] 0790 81] 000: 002 106 91091117006 90565] 0৫6 101177561)0ি এ 

/1)21506৬67 102 91781] 10০21) 0026 51391] 005 50580) 200 172 11] 

91)0৬/ 0100 01017059 60 ০901706./ স্( 0910 8192 13) 

অর্থাৎ £-“যাহাই হউক, যখন সেই সত্য-আত্মা আসিবেন, তখন তিনি 

তোমাদিগকে সবপ্রকার সত্য পথে চালিত করিবেন, কারণ তিনি 

নিজের কথা কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা তিনি (ঈশ্বরের নিকট 
হইতে ) শুনিবেন, তাহাই বলিবেন; এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে 

তাহা দেখাইবেন।৮ 

এই 'শান্তিদাতা, (7815016%5 ) কে? হযরত মুহম্মদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে 

এখানে ইংগিত করা হইতেছে না? যিশুধুষ্টের পরে এক হযরত 

মুহম্মদ ছাড়া আর অন্ত কোন পয়গম্বর আবিভূর্ত হন নাই। তা ছাড়। 
81:201606, শবের অর্থও হইতেছে 'শান্তিদীতা, অথবা “চরমপ্রশংসিত?। 

এই দুইটি বিশেষণই হযরত মুহম্মদের জন্য নির্দিষ্ট । কাজেই এসন্বন্বে আর 
কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই । 

কুরআন-শরীফের বহু স্থানেও এই সমন্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বদ্ধে নানা 

প্রসংগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই আয়াতের উল্লেখ 
করা যায় । 

“এবং যখন আল্লাহ্ সমস্ত পয়গম্বরদিগের সমক্ষে এই চুক্তি করিলেন 
যে, নিশ্চয়ই আমি যেসমস্ত বাণী তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা সত্য, 

অতঃপর একজন রন্থুল আসিবেন এবং তিনি আসিষ়া তোমাদের নিকট 

যাহা আছে তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; তোমরা তাহার কথায় 

বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে। তিনি 

বলিলেন ঃ তোমরা! এই ব্যাপারে আমার কথা স্বীকার করিলে ত? 

তাহারা বলিল £ আমরা ম্বীকার করিলাম। তথন তিনি বলিলেন £ 

তাহা হইলে সাক্ষী থাকো। আমিও “তামাদের সহিত সাক্ষী 

থাকিলাম।” --(৩ 2৮৯) 
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এই জমস্ত ভবিত্বীণী হইতে কী বুঝা যায়? ধাহার প্রশংসা এবং 
আগমনবার্তা বু পূর্ব হইতেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিঘোধিত হইয়া 

আসিতেছে, আল্লাহ্ ধাহাকে সবশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্ধোত্বম আদর্শরণে ছুনিয়ায় 
পাঠাইয়াছেন, তিনি কি জাধারণ মানুষ? কখনই নয়। 

অতএব হযরত মুহ্মণকে আমরা যেন সাধারণ মানুষের পর্যায়তৃক্ত 

করিয়া বিচার না করি। তাহার জীবনে আমরা অনেক সময় অনেক 

অলৌকিক মহিমার প্রকাশ দেখিতে পাইব) তাহার অনেক কার্ধ হয়ত 
আমাদের কাছে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু সেগুলিকে আমরা যেন 
ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি। আমরা যেন তুলিয়া না যাই যে, এক 
মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন। 



পরিচ্ছেদ £ ৪ 

বংশ-পরিচয় 

হযরত মুহম্মদ কেমন করিয়া কোথ। হইতে আসিলেন, ইতিহাসের দিক দিয়া 
এইবার তাহা আলোচন৷ করিব। 

ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তত্ত হয়রত ইব্রাহিমই হইতেছেন হযরত মুহম্মদের 
আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ কারণ । তাঁহারই বংশে হযরত মুহম্মদের জন্ম এবং তিনিই তাহার 

পূর্বপুরুষ । কাজেই, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের আদি বৃত্বাস্ত জানিতে হইলে 
হঘরত ইব্রাহিম সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু জানিতেই হয়। 

এখন হইতে আহ্মানিক ৪*০* ব্থ্সর পূর্বে বর্তমান মেসোপোটেমিয়ার, 

অন্তর্গত 'বাবেল” শহরে হযরত ইব্রাহিমের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম ছিল 
আযর। তিনি কুস্তকারের কার্য করিতেন। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক দেবমৃ্তি 
নির্মাণই ছিল তাহার ব্যবসায় । হযরত ইব্রাহিমের কিন্তু এই জড়ধর্ম ভাল লাগিল 
না। পৈত্রিক ধর্ম না মানিয়া তিনি হইলেন তোহীদ্ববাদী। নিরাকার আল্লার 
এবাদত এবং মানুষের সহিত প্রেমই হইল তাহার ধর্মের মূলমন্ত্র। বল৷ বাহুলা, 

পুত্রের এই নবধর্মমত পিত! কিছুতেই সহ করিতে পারিলেন না। ফলে কিছুদিনের 
মধ্যেই পিতাপুত্রে বিরোধ উপস্থিত হইল | পিতা পুত্রকে স্বমতে আনিবার জন্য 

প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল । তখন পিতা পুত্রকে গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিয় বাদশার নিকট ধরাইয়া দিলেন । 

বাদশা! ছিলেন নমরূদ। তিনি ইত্রাহিমকে অগ্রিকৃণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া! পুড়াইয়া 
মারিবার আদেশ দিলেন । | 

কিন্ত তাও কি হয়? আল্লার নবীকে পুড়াইয়া মারিবে কে? ইব্রাহিম আগুনে 
পুড়িলেন না। আল্লার অসীম অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পাইলেন। ৃ 

অতঃপর ইব্রাহিম শিয্যবুন্দের সহিত প্যালেষ্টাইন প্রদেশে চলিয়! গেলেন এবং 
সেইখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন । 

২ 
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কিছুকাল পর হযরত ইব্রাহিম তার স্ত্রী বিবি সারাকে সঙ্গে লইয়া মিশর 

দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন । মিশরের রাজা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন 

এবং হাজেরা! নায়ী একটি পরমা সুন্দরী মিশর কুমারীকে উপঢৌকন দিলেন। 

হাজেরাকে লইয়! পুনরায় তিনি প্যালেষ্টাইনে ফিরিয়া আসিলেন । 

বিবি সারা ছিলেন বন্ধ্যা। কাজেই হযরত ইব্রাহিম হাজেরাকে বিবাহ 

করিলেন । বিবি হাজেরার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিলেন তাহার প্রথম পুত্র ইসমাইল । 

কিন্তু সপত্বীর ঈর্যার ফলে বিবি হাজেরা স্বামীর সহিত বাস করিতে পাবিলেন 

না। আল্লাহতালার আদেশে তখন হযরত ইব্রাহিম শিশুপুত্র ইসমাইল সহ 

হাজেরাকে আরবের এক মরুপ্রান্তরে নিবাসন দিয়া আসিলেন। 

বিবি হাজেরার তখন কী ঘোর বিপদ ! বিজন মরুভূমি । কোথাও জনমানবের 
বসতি নাই। খাগ্য নাই। পানি নাই। শিশু ইসমাইল তৃষ্ায় অধীর হইয়া 

কাদিতেছেন। ব্যাকুলা জননী শিশুকে একস্থানে শোয়াইয়া রাখিয়া! অদূরবর্তী 

সাফা-মারওয়া পাহাড়ে পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছেন । কিন্তু কোথাও পানি 

মিলিতেছে না। 

হাজেরা গভীর নিরাশায় দৌড়াইয়া শিশুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। 
আসিয়াই যে-দৃশ্ঠ দেখিলেন, তাহাতে তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। তিনি দেখিতে 
পাইলেন, শিশুর চরণাঘাতে কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া এক চমৎকার বর্ণাধারা 

বহিয়া চলিয়াছে। আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। আল্লার অসীম 

করুণার কথা মনে করিয়। বারে বারে তিনি তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে 

লাগিলেন। 

এই বর্ণাধারাই সেই পবিভ্র জম্জম্-_ইস্লামের অন্তবিগলিত সুধা-নিঝ র-_- 
মুসলিমের জীবনামৃত__আবে-কওসর ! 

ইহার কিছুপরেই কতিপয় সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। স্থানটি 
প্রারুতিক সৌন্দর্য দেখিয়া এবং জমজমের সুপেয় পানির সন্ধান পাইয়। তাহারা 
সেইখানেই বসতি স্থাপন করিলেন। এইরপে বিশ্বমুসলিমের মিলনকেন্দ্র পবিত্র 
মন্ধানগরীর ভিত্তিপাত হইল । ও 
৯ কিন্তু এ কথার অর্থ এ নয় যে, এর পূর্বে সকা-লগরীর কোন অস্তিত্ব ছিল ন।1 সাই 
দুনিয়ার সবপ্রথম মানব-বদতি। হযরত আদমই মক্কানগরীর প্রকৃত স্থাপয়িতা । এই জনই 

কুরআপ-মুজিদধে আললাহতাঁল! মঞ্কাকে 'উম্মুল-কোরা' (বদভি-জননী) এরং কা'বাকে প্রথম গৃহ" 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। -_€ ২য় খণ্ড দেখুন ) 
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ই সমাইল সেইখানে ধীর ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। আরব তাহার 

স্বদেশ হইল, আরবী তাহার মাতৃভাষা হইল। 

হযরত ইব্রাহিম বিবি হাজেরাকে চিরতরে নিবাসন দেন নাই। হাজের। 

ও ইসমাইলকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসতেন; তাই মাঝে মাঝে তিনি 
আসিয়। স্ত্রী-পুত্রের খবর লইয়া যাইতেন। পরবশ্তিকালে তিনি মক্কা নগরে 

আসিয়াই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ইসমাইলের কুরবানি ব্যাপার 
এই মক্কা-নগরেই সংঘটিত হয়। 

ইসমাইল যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন হযরত ইব্রাহিম মক্কার 
জুরহাম গোত্রের মাদাদের কন্যা সাঈদার সহিত তাহার বিবাভ 
দিলেন । 

মক্কায় অবস্থানকালে একদিন হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল তথার 
'বায়তুল্লাহ্ বা কা"বা-গৃহের পুনবির্যাণের জন্য আল্লার “আহি” বা! প্রত্যাদেশ 
লাভ করিলেন । এই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী তাহারা কা'বাগৃহের নির্মাণ 

কাষে অগ্রসর হইলেন। নির্মাণ-কায শেষ হইলে পিতাপুত্র মিলিতভাবে 
প্রার্থন। করিলেন £ 

“হে আমাদের প্রভু, আমাদের উত্ভয়কেই তোমার অনুগত কর এবং 

আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে একটি মহাজাতি স্থ্টি কর এবং 

আমাদিগকে তোমার ইবাদতের (উপাসনার) পদ্ধতি শিক্ষা দাও এবং 
আমাদের প্রতি করুণা কর। নিশ্চয়ই তুমি (করুণার প্রতি) চির- 

প্রত্যাবর্তনশাল এবং দয়াময় । 

“হে আমাদের প্রত, আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে (সেই ) একজন 

রস্থল উ্িত কর যিনি তাহাদের নিকট তোমার বাণী প্রচার করিবেন 
এবং কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিবেন, জ্ঞান দান করিবেন এবং 
তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন। নিশ্চয়ই তুমি শক্তিমান এবং পরম 
'জ্ঞানী।” 

_-(স্রা বকারা £ ১২৮--১২৭) 

বলা বাহুল্য, আল্লাহতালা এই প্রার্থনা মগ্ুর করিলেন। সেই প্রতিশ্রতি 
অন্সারেই পরবতিকালে ইসমাইলের বংশে হযরত মুহুপ্মদের জন্ম হইল । 



বিশ্বনবী 
গু 

হযরত আদম হইতে হযরত মুহম্মদ পর্বস্ত ধারাবাহিক বংশ-শৈলী নিয়ে 

দেওয়া হইল :-_ | 
হযরত মুহম্মদের বংশ-তালিক। 

১। আদম ৩০। ঈহাম্ 

২। শীশ ৩১। আফতাদ্ 

৩। ইউনুস ৩২। হসা 

৪। কাইনান ৩৩। হাসান 

৫।| মহলিল ৩৪ | আনফা 

৬। ইয়ার্দ ৩৫ | অরওয়। 

৭।| ইন্রিস্ ৩৬। ব্লখী 

৮। মাতুশালাখ, ৩৭। হারী 

»। লমক ৩৮। হারী 

১*। নূহ ৩৯। ইয়াসিন 

১১। শাম ৪০ | হুমরান 

১২। আরফাখশাদ ৪১ । আলরুয়। 

১৩। সালিক্ ৪২। ওবাইদ 

১৪। আইবর ৪৩। আন্ফ 

১৫। ফালিস্ 8৪। আস্কী 

১৬। বাউ ৪৫ | মাহী 

১৭। সরুগ, ৪৬। মাখুর 

১৮। নাহুর ৪৭। ফাজেম 

১৯। তারিহ €( আঘর ) ৪৮। কালেহ, 

২*। ইব্রাহিম ৪৯। বদলান 

ই ইউযাহল ৫*। ইয়ালদরারুম 
২২। কাইজার ৫১। হেরর! 

২৩। আওযম়াম ৫২। নাসিল 

২ উন ৫৩। আবিল আউআম 
২৫1 মর্রহু ৫৪। মতাসাবিল্ 

২৬। সম্জঈ ৫৫1 বরু 

২৭। রোজাহ, ৫€৬। ওস্ 
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২৮। নাজিব &৭। সল্মান 

২৯। মোয়াসির €৮। হামিসা 
৫৯ উদদ্দ ৭৫। খুজাইমা 

৬০। আদনান ৭৬। কিনান 

৬১। মুঈদ ৭৭1 নযর 

৬২। হ্মল ৭৮1 মালিক 

৬৩। নবিত ৭০। ফিন্ধির ( কোরেশ ) 
৬৪1 সলমান ৮* | গালিব 

৬৫1 হুমিসা ৮১1 লোবাই 

৬৬। আল্-ঈসাউ ৮২1 কাব 

৬৭। উদ্দ ৮৩। মোর! 

৬৮। উদ্ ৮৪1 কিলাব 

৬৯। আদনান ৮৫। কোসাই 
৭০। মা্দ্ ৮৬। আবদল মন্নাফ 

৭১ । নজর ৮৭। হাশিম 

৭২। মুদ্রার ৮৮ ॥ আবছুল মুতালিব 

৭৩। ইলিয়াস ৮৯1 আবদুল্লাহ্ 

৭৪ মুদ্রিকা ৯০। মুম্মাদ 

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, হযরত মুহম্মদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র রক্তধারার 

মিশ্রণ হইল। হযরত ইব্রাহিমের মধ্য দিয়া আসিল পারশ্তের রক্তধারা, বিবি 

হাজেরার মধ্য দিয়া আসিল মিসরের রক্তধার! এবং বিবি সাঈদার ( ইসমাইলের 

সর ) মধ্য দিয়া আসিল আরবের রক্তধারা। তিনটি বিশিষ্ট প্রাচীন 

সভ্যতার মিলন-মোহনায় জন্ম হইল এই মরুপয়গন্থরের । পক্ষান্তরে এশিয়া, 

ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের কেন্দ্রভূমিও হইল এই আরব-দেশ। 
কাজেই হযরত মুহম্মদের মধ্যে যে ফুটিয়া উঠিবে একট! উদার বিশ্বজনীন রূপ 

_ইহাতে আর আশ্চর্য কি! 
৮ সদ পপ শপ শপ,» পপ পাশা পাপ পাপ পপ পাপ শপ পি? এলি শত মিসস অর 

* এই তাঁলিক! রশুলুলার প্রাথমিক জীবনী-লেখক ইবনে-ইসহাক প্রণীত “সীরাৎই 

রহলুল্লাহ্ত | এবং হ্যার সৈয়দ আহমদ প্রণীত %5585855 010 110159000390 8050 1919001৯ 

হইসে গৃহীত। 
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কোরেশ-বংশ 

হযরত মুহম্মদের উর্ধতন একাদশ পুরুষের নাম ছিল ফিহির। তিনি 

“কোরেশ? নামেও অভিহিত হইতেন। এই কারণে তাহার বংশধরগণ কোরেশ 

নামে খ্যাতিলাভ করেন। এই হিসাবেই হযরত মুহম্মদ কোরেশ বংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পরবতাঁ কালে কোরেশছ্িগের মধ্যে নানা শাখার উদয় হইয়াছিল এবং 
নানা গোত্রে তাহারা বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 

হযরত মুহম্মদের জন্মগ্রহণের প্রাক্কালে এই কোরেশগণই মন্ধা' নগর 
শাসন করিতেছিলেন। হযরতের পিতামহ আবদুল মুতালিব একজন ধামিক 
লোক ছিলেন। মক্কার কা'বা-গৃহে প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে 
তীর্ঘযাত্রীরা তীর্থ করিতে আসিত। আবদুল মুতালিবের উপর এই সব 
তীর্ঘযাত্রীদের পানি সরবরাহের ভার ন্যস্ত ছিল। তীর্থের সময় প্রতি 
বৎসর সুপেয় পানির অভাব ঘটিত। আবদুল মুতালিব ইহাতে বিচলিত 
হইয়া পানি সরররাহের কোন নৃতন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। 
সহসা তাহার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিল। হযরত ইসমাইলের 
সময়কার সেই বিখ্যাত “জমজম” উৎসটি কালক্রমে মাটির তলে চাপা 
পড়িয়া গিয়াছিল। সেই হারানো! উৎসের পুনরাবিস্কারের জন্য আবদুল 
মৃতালিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । 

কিন্তু বনু চেষ্টা সত্বেও তিনি উৎসটির কোনই সন্ধান পাইলেন না। 
লোকে তখন তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল । 

এদিকে আবদুল মুতালিবের বয়স দিন দিন বর্ধিত হইতেছিল, অথচ 
কোনই জস্তান-সন্ততি জন্মিতেছিল না। এই জন্যই তিনি একদিন কঠোর 
প্রতিজ্ঞা করিলেন ঃ “যদি আমার দশটি পুত্র জন্মে এবং যদি আমি জমজম 
উৎসের আবিষ্কার করিতে পারি, তবে একটি পুত্রকে হযরত ইব্রাহিমের তায় 
আমিও কুরবানি দিব 1” 

আশ্চর্যের বিষয়, কালক্রমে তিনি জমজম উৎসের আবিষ্কার করিতে 
সক্ষম হইলেন এবং একে একে দশটি পুন্রসস্তানও লাভ করিলেন । 

তখন আব্দুল মুতালিব পু্বপ্রতিশ্রতিমত একটি পুত্রকে কুরবানি দিতে 
মনস্থ করিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে ভাগাপরীক্ষা (লটারী) করা হইল; 
ফলে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লার নাম উঠিল। 



২৩ বংশ-পরিচয় 

আবছুল মুতালিব আবহুল্লাকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসিতেন, তবু 
কর্তবযর খাতিরে তাহাকেই কুরবানি দিবার জন্য কা'বা-গৃহে লইয়া গেলেন । 

লোকেরা তাহাকে একার্ধ করিতে নিষেধ করিল । 

অনেক বুঝাইবার পর আবছুল মুতালিব “শিয়া” নামক একজন ভবিষ্য- 
দক্তার নিকটে গিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। শিয্না এই নির্দেশ দিলেন ঃ 
আবদুল্লার বিনিময়ে দশটি উট নির্ধারিত করিয়া উট ও আবছুল্লার মধ্যে 

ভাগ্য-নির্ণয় কর। যতক্ষণ না উটের নাম উঠিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক বার 

উটের সংখ্যা দশগুণ বাড়াইয়া দাও। এইরূপে যখন উটের নাম পাওয়া 

যাইবে, তখন নির্দিষ্ট সংখ্যক উট কুরবানি করিও । 
ঠিক তাহাই করা হইল। দশম বারের বার উটের নাম উঠিল। কাজেই 

উটের সংখ্যা ধ্লাড়াইল একশত । তখন আব্ছুল মৃতালিব জন্তষ্ট চিত্তে ১০*টি 
উট কুরবানি দ্রিলেন। সেই হইতে কাহারও প্রাণের বিনিময়ে এক শত 
উট কুরবানি করিবার প্রথ। আরবে প্রচলিত হইয়! গেল। 

এইরূপে আবদুল্লাহ, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। পরবর্তঁ 
কালে যিনি বিশ্বনবীর পিতা হইবার গৌরব অর্জন করিবেন, তাহার জীবন 
এরূপভাবে হেলায় নষ্ট হইলে চলিবে কেন? অনন্ত করুণা ও কল্যাণের 

উৎস-মুখ কি এত সহজেই রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে? 

ক্রমে ত্রমে ধখন আবদুল্লাহ্ বিশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, তখন বনি- 

জোহরা গোত্রের ওহাবের কন্যা রূপেগুণে অতুলনীয় পুণ্যময়ী আমিনার সহিত 

তাহার বিবাহ হইল। ইহার কিছুদিন পরেই বাণিজ্য ব্যপদেশে আবছুল্লাহ্ 
সিরিয়! যাত্র। করিলেন। তখন আমিনা গর্ভবতী । 

সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন কালে আবদুল্লাহ্ মদিনা নগরে কয়েক দিন বিশ্রাম 
করিতেছিলেন ; এমন সময় হঠাৎ তাহার কঠিন পীড়া হইল। এই সংবাদ পাইয়। 
আবছুল মুতালিৰ আবদুল্লাহকে গৃহে আনিবাঁর জন্য তাহার জোট পুত্র হারিসকে 
মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন । কিন্তু হায়! হারিস আবহুলাহকে না আনিয়া 

আনিলেন তাহার নিদারুণ মৃত্যু-সংবাদ ৷ বৃদ্ধ আবদুল মুতালিব ও আমিনার 

হৃদয় শোকে-ছুঃখে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল । 

এইবূপে মাতৃগর্ভে থাকিতেই বিশ্বনবী পিতৃহীন হইলেন। বেদনার অমৃত 
মুখে লইয়াই তিনি ধরায় আমিলেন। 
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মামকরণ 

বৃদ্ধ আবছুল মুতালিব তখন কাবাগৃহে বসিয়া আপন গোত্রের লোকদিগের 

সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। একটা অভূতপূ্ নৈসগিক 

পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্ময় মানিতেছিলেন। এমন সুন্দর প্রভাত 

ত তাহারা আর কখনও দেখেন নাই! এমন সময় সংবাদ আসিল, আমিনা এক 

পুত্রবত্ব প্রসব করিয়াছেন। হর্য ও বিষাদে আবছুল মুতালিবের হায় ভরিয়৷ 

গেল। আজ তীহার প্রিয় পুত্র আবছুল্লার বিয়োগ-বেদনা বড় করুণ হইয়া 

বাজিয়া উঠিল। পক্ষান্তরে সেই মৃত পুত্রের স্মৃতি বহন করিয়া আসিল এই 
নবাগত তরুণ অতিথি। এ-সংবাদও ত তাহার জীবনে কম আনন্দর নয়! 

সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি আমিনার গৃহে উপস্থিত হইয়া আবছুলাহ-তনয়ের 
মুখার্শন করিলেন। কী নুন্দর জ্যোতির্ময় বিহিশ তী মুখশ্রী! আবদুল মুতালিবের 

চোখ জুড়াইয়া গেল। আকুল আগ্রহে শিশুটিকে কোলে লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ 
কা'বান্বিরে আসিয়া তাহার জন্ত প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর শিশুটিকে 

দোল! দিতে দিতে লইয়া গিয়া আমিনার কোলে ফিরাইয়! দিলেন। তখন কি 
তিনি জানিতেন কাহাকে তিনি কোলে লইয়া দোলা দিতেছেন ! 

সাতদিন পরে আরবের চিরাচরিত প্রথাম্যায়ী আবছুল মৃতালিব শিশুর 
“আকিকা' “উত্সব করিলেন। মন্ধার বিশিষ্ট কোরেশ নেতৃবৃন্দ ও আত্বীয়- 
স্বজনকে ছাওয়াৎ দেওয়া হইল। উৎসব-শেষে কোরেশ দলপতিগণ শিশুকে 
দেখিয়৷ খুশি হইলেন এবং কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন : "শিশুর নাম কা 
রাখিলেন ? 

“মুহন্মর 1” 
কোন্ এক অধৃষ্ ইংগিতে আবছুল মুতালিব এই কথা বলিয়৷ ফেলিলেন। 
“মুহম্মদ | এমন অদ্ভুত নাম ত আমরা কখনও শুনি নাই। কোন দেবতার 

নামের সঙ্গে নাম মিলাইয়া রাখিলেন না কেন?” 
দিপা দাবি হে 



২৫ .... নামকরণ 

তৎকালে কোরেশদিগের মধ্যে ইহাই ছিল প্রথ!। দেবদেবীর নামের 
সংগে মিলাইয়। শিশুর নামকরণ করা হইত। 

বুদ্ধ বলিলেন ; “আমার এই ন্সেহের নাতিটি বিশ্ববরেণ্য হইবে-_সমগ্র 
জগতে ইহার মহিমা ও প্রশংদ! পরিকীতিত হুইবে-.এই জন্যই ইহার নাম 

রাখ! হুইয়াছে মুহম্মদ ।” 
সকলে শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া! গেলেন। 

এদিকে বিৰি আমিনাও গর্ভাবস্থার স্বপ্ন দেখিতেন, তাহার প্রাণের দুলালের 

নাম যেন “মুহম্মদ? রাখা হইয়াছে। আবার কখনও দেখিতেন তিনি যেন 
“আহমদ নামেও পরিচিত হইতেছেন। এইজন্য 'মুহম্মণ' নামের সংগে সংগে 
তিনি “আহমদ” নামও রাখিয়া! দিলেন । 

এইরূপে হযরত ছুই নামে অভিহিত হইলেন : মুহম্মদ ও আহমদ । 

“মুহম্মদের” অর্থ "চরম-প্রশংসিত', আর “আহমদের, অর্থ চরম-প্রশংসাকারী? | বলা 

বাহুল্য, প্রাচীন ধর্মগ্রস্থসমূহে হযরত সন্ধে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, 

তাহাদের মধ্যেও এই ছুইটি নামেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
মুসলিম জগতে এই ছুইটি নাম চির-পরিচিত। প্রত্যেকেই আমরা 

হযরতকে এই দুই নামে ডাকি, চিনি এবং পরিচয় দেই। কিন্তু এই ছুইটি 
নামের ব্যাখ্যা কী, তাৎপর্ধ কী, হযরতের জীবনে ইহাদের কোন সার্থকতা 

আছে কিনা, একটি নামের পরিবর্তে ছুইটি নামের প্রয়োজনীয়তাই 

বা কেন হইল, সে কথা কি আমরা কখনও গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া 

দেখিয়াছি? 

“মুহম্মদ” ও “আহমদ” নামের মধ্যে একটা গভীর দার্শনিক রহস্ত লুঞ্ধারিত 
আছে। হযরতের পুর্ণপরিচর্ষের জন্য ছুইটি নামেরই নিতান্ত প্রয়োজন । 

শুধু “মুহম্মদ” বা শুধু “আহমদ” দ্বারা তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না। 

দুইটি মিলিয়া এক হইলেই তবে তাহাকে সত্যরূপে চেনা যায়। কাজেই বল! 
যাইতে পারে, নাম দুইটি পরস্পর পরম্পরের পরিপূরক । এই দুইটি চুম্বক 
শবের ব্যাখ্যা! করিলেই হযরতের গোটা সত্বা এবং স্বরূপ আমাদের চক্ষে 

প্রতিভাত হইবে । 

পাঠক দেখিতেছেন, এক নামে তিনি “মুহম্ম*, অন্য নামে তিনি “আহমদ, , 
অর্থাৎ একদিকে তিনি “চরম-প্রশংসিত', অপরদিকে তিনি “চরম-প্রশংসাকারী?। 
কিন্তু বলিতে পারেন কি, কাহার দ্বারাই বা তিনি চরম-প্রশংলিত। আর 
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' কাহারই বা তিনি চরম-প্রশংসাকারী ? আল্লার দ্বারাই তিনি চরম-প্রশংসিত 

হইয়াছেন, আবার আল্লাকেও তিনি চরম প্রশংসা করিয়াছেন । অন্য কথায় £ 

যে চরম প্রশংসা ও সম্মান মুহম্মদ লাভ করিয়াছেন, অন্ত কাহারও *ভাগ্যে 
তাহা ঘটে নাই; পক্ষান্তরে মৃহম্মদ আল্লার যে-প্রশংসা ও যে গুণকীর্তন 
করিয়াছেন, অন্য কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। উভয়দিক হইতেই 
প্রশংস! ও গৌরব-দানের চরম হইয্া গিম্বাছে। 

এখন দেখ! যাউক, এই চরম-প্রশংসিত? ও গচরম-প্রশংসাকারী” কে 

হইতে পারে। 

“রম-প্রশংসিত একমাত্র সে-ই হইতে পারে-__যাহার মধ্যে চরম পূর্ণতা 
আছে। সবশ্রেষ্ঠ না হইলে কেহ কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করিতে 
পারে না। যাহার মধ্যে অপূর্ণতা বা ক্রু-বিচাতি থাকে, তাহাকে কেহই 
চুড়ান্ত প্রশংসা করে না_-করিতে পারা যায় না। কাজেই “রম-প্রশংসিত' 

বলিলেই এই শ্রেষ্টত্বের কথা সবপ্রথমেই আমাদের মনে জাগে। গিরম-প্রশংসিত' 
হইতে হইলে তাহাকে সবশ্রেষ্ঠ বা অনুপম হইতে হয়। সুতরাং একথা 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ যে মুহম্মদকে স্থ্টির সবশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে প্রদর্শন 
করিবেন, সমস্ত পরিপূর্ণতা যে তাহাকে দিবেন, তাহাকে যে চরম এবং পরম 

'আদর্শরপে বিশ্ববাসীর সন্মুখে তুলিয়। ধরিবেন, এই ইংগিতই পাইতেছি আমরা 
তাহার “মুহম্মদ নামের মধ্যে। পক্ষান্তরে আল্লার পরিপূর্ণ সত্য-পরিচয় যে' 
মুহম্মদের দ্বারাই সারা! জগতে বিঘোষিত হইবে, মুহম্মদের হস্তেই যে আল্লার 
প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে, এই ইংগিতও পাইতেছি আমরা তাহার 
“আহমদ নামের মধ্যে। কোন ব্যক্তি বা বস্তর চরম-প্রশংসা কেবলমাত্র 

তিনিই কবিতে পারেন-__যিনি সেই ব্যক্তি বা বস্তর রূপ ও গুণ সন্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান 

রাখেন। কাজেই মুহম্মদ যে আল্লার প্ররুত স্বরূপ সম্বন্ধে পুর্ণজ্ঞানের অধিকারী 
হইবেন, এবং তাহার সত্য-পরিচয় যে একমাত্র তিনিই দিতে পারিবেন, এই 

কথারই আভাস পাইতেছি তাহার "আহমদ" নামের মধ্যে। ূ 
অতএব দেখা যাইতেছে, আল্লার বিচিত্র লীলা-প্রকাশের জন্য মুহম্মা- 

স্থির প্রয়োজন ছিল। অবশ্বা আল্লাহ্ সর্বশক্তিম।ন এবং সকল অভাব ও সকল 

প্রয়োজনের অর্তাত। জানি? তবু বলিব : স্্জন-লীলার সার্থকতার জন্য মুহস্মনকে 

কল্পন! না করিয়া তিনি পারেন নাই। নিখিল সৃষ্টির মূলে যদি কোন উদ্দেশ্য 

নিহিত থাকিয়৷ থাকে, তবে সে হইতেছে আল্লারই আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য ৷ 



২৭ নামকরণ 

আল্লাহ্ তাহার এই স্থি-লীলার মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিতে চান। 
আপন মহিমায় অন্তলানি হইয়া থাকিলে কে তাহাকে চিনিত? শুধু অষ্টা 

থাকিলেই হয় না, রষ্টাও চাই, নতুবা! অর্টার সৃষ্টি সার্থক হইবে কেন? ভ্রষ্টী না 
থাকিলে কে ষ্টার মহিমা পরিকীর্তন করিবে? উপযুক্ত গুণীর কদর করিবার 

জন্য তাই প্রয়োজন হয় উপযুক্ত গুণগ্রাহীর। আল্লাহতালাও তাই আত্ম 
অভিব্যক্তির জনা এমন একজন উপযুক্ত গুণগ্রাহী বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রয়োজন অনুভব 

করিতেছিলেন-_যাহার নিকট তিনি আপন স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে পারেন এবং 

যিনি সেই মহাসত্যের বেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য রাখেন। এই জন্যই বিশ্ব-্থষটি 
সংগে সংগে এমনই একজন উপযুক্ত মহাপুকর্রষের স্জন অনিবার্য হইয়া ছিল । 

সেই ভাগ্যবান পুরুষই হইতেছেন মুহম্মদ | 

দেশের সমাট ঘদি তাহার অধীন কোন কর্মচারীর সহিত কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে চান, তবে পুরে হইতেই তাহাকে উচ্চপদ ও খেতাব দিয়া মৈত্রী 

স্থাপনের উপযুক্ত করিয়! লন । বিদছ্বুৎ-প্রবাহকে কোথাও সঞ্চারিত করিতে হইলে 
তাহার ধারক-ন্ত্র 05০৪1৮৪)কেও তদন্ুরূপ শক্তিশালী করিয়া লইতে হয়। 

হযরত মুহম্মদকে ঠিক তাহাই করা হইয়াছিল। আপন স্থ্ট “বান্দা হইলেও 
আল্লাহ্ তাহাকে সবগুণে গুণান্ষিত করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। 

আল্লার বিরাটত্বের খাতিরে মুহম্মদকেও বিরাট করিয়া স্থষ্টি করিতে হইয়াছিল । 
পূর্ণ আল্লার পূর্ণ পরিচয়ের জন্য একজন পূর্ণ-মান্ুষেরই ত প্রয়োজন ! 

এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে £ মৃহম্মদের পূর্বে তবে কি জগতে কোন পূর্ণ 

মান্য আসে নাই? অথবা জগঘ্াসী কি আল্লার পূর্ণ-পরিচয় পায় নাই? 
উত্তর £ না। মুহম্মদের পূর্বে বহু পয়গম্বর ও তত্বদর্শা সাধুপুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছে ; কিন্তু নিজেদের ধারণ-ক্ষমতার অপূর্ণতার জন্য আল্লার সম্পূর্ণ ও ব্যাপক 
পরিচয় কেহই তাহারা নিজেরাও পান নাই, অপরকেও দিতে পারেন নাই । 
দে-গৌরব সঞ্চিত হইয়া ছিল পূর্ণমানব মুহম্মদের জন্ত। কাজেই আমরা 
বলিতে পারি, মুহম্মদের পূর্বে কোন পুর্ণ মান্ষকেও আমরা দেখি নাই- পূর্ণ 
আল্লাকেও দেখি নাই। 

মুহম্মদের আহমদ রূপ এখনও প্রকটিত হয় নাই। আল্লাহতা'লাকে তিনি 
কিরূপ প্রশংসা করিবেন, কিভাবে তাহার পরিচয় দিবেন এবং সে প্রশংসা ও 

পরিচয় চরম এবং পরম হইবে কিনা, তাহা! বিচার করিবার সময় এখনও আসে 

নাই। মুহম্মদের জীবন-শেষে সে-বিচার আমরা করিব। 



দিশ্বনবী ২৮ 
মুহম্মদকে আল্লাহ্ “হাবীব বা “দোস্ত” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং তিনি 

ষে 'রহমতুল্লিল্ আলামিন'-_অর্থাৎ সমগ্র স্থষ্টির বুকে আল্লার মৃতিমান করুণা 
ও আশীর্বাদ, এই কথা ঘোষণ। করিয়াছেন। ইহা! খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে 
চরম গ্রশংসার সংগে চরম প্রেম এবং আশীর্বাদও জড়িত থাকে । শিল্পী যাহাকে 

আপন মনের জমস্ত সুষমা মিশাইয়া নিখুঁতভাবে রচনা করে, তাহাকে সে 
কেবল প্রশংসাই করে না, ভালোও বাসে। বিশ্বশিল্পী তবে কেন তাহার এই 

শ্রেষ্ঠ শিল্পকে ভালোবাসিবেন না? এই জন্যই মুহম্মদ আল্লার মাহবুব বা 
প্রেমাম্পদ। শুধু তাই নয়। যেহেতু মুহম্মদকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন, এ 
কারণ মুহম্মদকে যাহারা ভালোবাসেন, অথব। মুহম্মদ যাহাদিগকে ভালো- 

বাসেন, তাহাদিগকেও আল্লাহ্ ভালোবাসেন । কাজেই মুহম্মদের আবির্ভাব 

বিশ্বমান্গষের জন্য এক অপূর্ব কল্যাণের উৎস হইয়া! উঠিয়াছে। (প্রেমের 
ধর্মই এই ! 

“মুহম্মদ” হইলে যেমন তাহাকে “হাবীব” হইতে হয়, তেমনি তাহাকে “আহ মদ 

না হুইয়াও উপায় নাই। “মুহম্মদ” এমন শব্ব-__যাহার মধ্যে "হাবীব ও “আহমদের, 

ধারণা ওতপ্রোতভাবেই নিহিত থাকে। শ্রেষ্ঠ শিল্প শুধু শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রেম লাভ 
করিয়াই ক্ষাস্ত হয় না, বিনিময়ে শিল্পীর শ্রেষ্ঠ মহিমাও সে ঘোষণা করে। শিল্পের 

মধ্যে শিল্পী আত্মপ্রকট হয়। শিল্পের প্রশংসা তাই প্ররুত পক্ষে শিল্পীরই 

প্রশংসা । শিল্প অচেতন হইলে শিল্পীর প্রশংসা সে নীরবে করে, সচেতন হইলে 

প্রকাশ্যে রে। ঠিক যে-পরিমাণে শিল্প সার্ক ও সুন্দৰ হয়, সেই পরিমাণে 
শিল্পীও সার্থক ও স্ন্দর হইযা দেখ! দেয় । কাজেই শিল্প যদি চরম-প্রশংসিত ও 

পরম-পুর্ণ হয়, তবে শিল্পীও তখন তার মধ্য দিয়া চরম-প্রশংসিত এবং চরম-পরিচিত 
ন৷ হইয়াই যায় না। 

আদর্শ শিল্পের মধ্যে শিল্পীর সমগ্র অস্তর-মানুষটি ধরা পড়ে । শিল্পীর যাহা-কিছু 
অনুভূতি, যাহা-কিছু ৫প্ররণা, যাহা-কিছু দরদ এবং যাহা-কিছু গুণপনা বা কলা- 
কৌশল-_সমস্তই রূপায়িত ও লীলায়িত হয় তাহাব সেই শিল্পের ম্যে। শিল্প 
যেমন করিয়া শিল্পীকে জানে, তেমনটি আর কে জানে? শ্রেষ্ঠ শিল্প জানে 

তাই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর এই কারণেই করিতে পারে সে তার চরম 
প্রশংসা । 

“মুহচ্মদ” ও “আহমদ তাই একই ব্যক্তি না হইয়া পারে না। অষ্টার দিক দিয়া 

ষিনি মুহম্মদ, স্যষ্টির দিক দিয়া তিনিই আহমদ । 
এ 



২৯ নামকরণ, 
ইহাই হইতেছে "মুহম্মদ ও 'আহমদ' নামের দার্শনিক তাৎপর্য। এই 

দুইটি নামই মুহম্মদের স্বরূপ-প্রকাশের ছুই প্রতীক শব্ধ (701 )। মুহম্মদের 
সমগ্র জীবন ও কর্ম এই দুইটি নামেরই বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ । এই ছুইটি নাম 

তাহার সাথক হইয়াছে কি না, অর্থাৎ আল্লার চরম-প্রশংসা তিনি লাভ করিয়াছেন, 
কি না, পক্ষান্তরে তিনি আল্লার চরম-প্রশংস। করিতে পারিয়াছেন কি না-_ইহাই 
হইবে তাহার জীবনালোচনার দুই প্রধান লক্ষ্যবস্ত-_ইহাই হইবে তাহার সাফল্য- 
বিচারের ছুই প্রধান মাপকাঠি । 



'পরিচ্ছেদ £ ৬ 

সমসাময়িক পৃথিবা 

৫৭* খুষ্টাবের ২৪শে আগষ্ট, মুতাবিক ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার, 

সুবেহ-সাদিকের সময় হযরত মুহম্ম? ভূমিষ্ঠ হন ।* 

হযরত মুহম্মদের আবির্ভীব-কালে জগতের ধমিক, নৈতিক ও সামাজিক 

পরিস্থিতি কিরূপ ছিল? 

এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয় £ সে সময়ে জগতে সত্যই আঁধার- 

যুগ নামিয়া আসিয়াছিল। আরব, পারশ্ত, মিশর, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি তৎ- 

কালীন সভ্য জগতের সবত্রই সত্যের আলো! নিভিয়া গিয়াছিল। জবুর, তাওরাত, 

বাইবেল, বেদ গ্রতৃতি যাবতীয় ধর্মগ্রস্থই বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল, 

ফলে শ্রষ্টাকে ভুলিয়া মানুষ স্থযাষ্টর পায়েই বারে বারে মাথা নত করিতেছিল। 

তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; প্রকৃতি-পূজ। 
প্রতিমা-পুজা, প্রতীক-পুজা, পুরোহিত-পুজা অথবা ভূত-প্রেত ও জড়পুজাই 
ছিল তখনকার দিনে মানুষের প্রধান ধর্ম। রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা! নৈতিক শৃঙ্থলা 

কোথায়ও ছিল না। অনাচ।র, অবিচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারে ধরণী পীড়িত 

হইয়] উঠিম্াছিল। 

আমরা একে একে এ সমন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সন্বদ্ধে এইখানে 

কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

ভারতব্ 

সভাতার অন্যতম প্রাচীন লীলাভূমি ভারতবর্ষের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় 

ছিল। নিরাকার পরব্রাহ্মর আরাধনা ধর্ম হিসাবে ভারতবর্ষে কোনদিনই 
গ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বেদের কোন কোন স্থৃক্তে 'অজ' 'অকায়ম” ও 

এএকমেবাদ্ধিতীয়ম” ঈশ্বরের উল্লেখ থাকিলেও আর্গণ দেবদেবীর আরাধনাই 

করিতেন। জনৈক খ্যাতনামা লেখক বৈদিক যুগের ধর্ম ও সংস্কার সন্ধে 

বলিতেছেন £_-“বৈদিক কালের ধর্ম ছিল ভৌতিক প্রকৃতির প্রত্যক্ষগগোচর 
... *এ সন্ন্ধে মতভেদ আছে। বিস্তৃত আলোচন! দ্বিতীয়থণ্ডে জ্টব্য। 
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পদার্থের বা দৃশ্টের আরাধনা। এই সমস্ত পদীর্থ বা দৃশ্তকে ব্যক্তিরপে 
কল্পনা করিয়! উপাসকের! অন্ন-ধন-পুত্রপরিজন লাভের জন্য এবং বিপদুদ্ধার 

ও ছুঃখ-পরিহার ব1 শক্র-পরাভবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও স্তৃতি করিতেন এবং 

অগ্রিতে সেই সব দেবতার উদ্দেস্টে গ্বতানুতি প্রদান করিতেন এবং 
সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। এই হিসাবে বেদের ধর্ম বহুদেববাদ বলা 
যাইতে পারে ।” 

“প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ব্যাপার যেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল, পাখি 
বু বস্তও তেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল। ঝড়-বৃষ্টি বজ-বিদ্যুৎ, 

উষা, রাত্রি প্রভৃতির সংগে সংগে জল, নদী, পর্বত, ওষধি, গাভী, অস্ত্রশস্ত্র 

প্রভৃতিও দেবতাত্মা বলিয়া বন্দিত হইত। *% 

বৈদিক যুগের কিছুকাল পরেই আধদ্িগের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন 
হইয়াছিল। ব্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রএই চারি বর্ণে গোটা 
হিন্দুসমাজ বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছিল। একমাত্র ব্রা্মণদেরই বেদপাঠের এবং 
পৌরোহিত্য করিবার অধিকার থাকায় ব্রাঙ্গণেতর লোকদিগের কোন 

ধর্মাধিকারই ছিল না। বহু সামার্িক “ও রাষ্ত্রিক অধিকার হইতে তাহারা 
বঞ্চিত ছিল । শূদ্রদিগের বেদপাঠ করা ত দূরের কথ, বেদমন্ত্র শ্রবণ কৰিলেও 
উত্তপ্ত সীসা কানে ঢালিয়! তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু 

শান্ত্রকার মনু বলিতেছেন £ 

“যো হ্ৃশ্ত ধর্মাচ্টে কশ্চৈবাদিশতি ব্রতম ! 

সোহসংবৃতং নাম তমঃ নহ তেনৈব মজ জতি ॥ 
_ মন্থুসংহিতা, ৪1৮১ 

অর্থাৎ £ “ষে ব্রাহ্মণ শূত্রকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তিনি সেই 
শূত্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হইবেন 1” 

নারীজাতির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বেদমন্ত্রে তাহাদের 

কোন অধিকার ছিল না! নারীকে পুরুষের দাসী রূপেই গণ্য কর! 
হইত , কোনরূপ সামাজিক অধিকার বা মর্ধাদা তাহার ছিল ন1। রাক্ষস- 

বিবাহ, পৈশাচিক বিবাহ, ক্ষেত্রজ-পুত্র ইত্যাদি প্রথাই তাহার প্রমাণ। 

* শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদবাণী ; ১৪ ও ২১ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 
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নারীর চরিত্র বা প্রকৃতি সম্বন্ধেও তখনকার যুগে অত্যন্ত হীন ধারণাই 

লোকে পোষণ করিত। স্বয়ং মন্থ বলিতেছেন £ 

“্নান্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রিরিতি মর্মোব্যবস্থিত 

নিরিক্ডরিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহইতমিতি স্থিতি 81” ১৮ 

অর্থাৎ মন্ত্র্ারা হ্বীলোকদিগের সংস্কারাদির ব্যবস্থা হয় না, একারণ, 

উহাদের অস্তঃকরণ নির্মল হইতে পারে না। 

এইরপে সমাজের প্রতি স্তরে বু পাপ ও বহু জঞ্জাল পু্জীভূত 

হইয়াছিল। 

চীন 

চীনাদের অবস্থা ভারতীয়দিগের অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। ধর্ম- 

প্রচারক হিসাবে চীনদেশে “কনফুসিয়াস” ও “তা-ও? এর নাম শুনা যায়, 
কিন্ত তাহাদের যে কী ধর্মমত ছিল তাহা সম্যক বুঝিয়া ভঠা কঠিন । অতি 
প্রাচীন কাল হুইতেই চীনাদিগের মধ্যে প্ররুতি-পুজা, পুরোহিত-পূজ1 ও 
পুর্বপুরুষ-পুজার পদ্ধতি চলিয়া! আসিতেছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, 
নর-পৃজাই ছিল তাহাদের প্রধান ধর্ম। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম খন চীন দেশে, 
প্রবেশ লাভ করে, তখনও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বরং 

বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ চীনাদের জীবনে আরও ঘোরতর অধঃপতন আনয়ন 

করিয়াছিল। চীনারা নৈরাশ্যবাদী নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের 
মৃতিপূজা এবং নৃপতি-পুজাই তাহাদের সার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল । 
কোনরূপ নীতিজ্ঞান ছিল না; কর্মই ছিল তাহাদের জীবনের একমাত্র, 

চিন্তার বিষয় । 

পারস্য 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পারশ্ে অগ্রি-উপাসনা ও প্ররুতি-পুজার 
প্রচলন ছিল. প্রাচীন পারশিকদের ধর্ম গুরু ছিলেন জরদন্ত বা 20:0959661 

এবং তাহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল জিন্দাবিস্ত। জরদত্ত প্রচার 
করেন : ছুইজন দেবতার দ্বারা জগতের সমুদয় মংগল-অমংগল সাধিত হুই- 
তেছে; মংগলের দেবতা “'আহুর-মাজদা অথবা “অরমাজদ" আর অমংগলের 
দেবতা 'আহরিমান'। উভয় দেবতার মধ্যে দিবানিশি সংঘর্ষ চলিতেছে, 
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সেই সংঘর্ষে আহুর-মাজদাই জয়লাভ করিতেছেন। এই আহুরমাজদার' পুজাই ছিল পারশিকদের প্রধান ধর্ম । 
কালক্রমে এই ধর্মও লোপ পাইল। তখন পৌতবলিকতা তাহার সমস্ত অভিশাপ লইয়া পারশিকদিগের মধ্যে আসন পাতিল। পুরোহিত দিগের অত্যাচারে পারশ্যবাসীরা! জর্জরিত হইয়া উঠিল। যট শতাব্দীতে তাহাদের সমাজ-বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। দুর্নাতি ও কুসংস্কারের অন্ধকারে পারশ্য ডূবিয়া গেল। 

ইহুদী জাতি 
ইহুদী জাতির দশা চিন্তা করিলে সত্যই হু হয়। এই জাতি পূর্বে আল্লাহতালার 'অনুগৃহীত' জাতিরপে পরিগণিত ছিল। ইহাদেরই উদ্ধারের, অন্ত আল্লাহতা'লা হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হ্যরত সোলায়মান প্রভৃতি পর়গম্বরদিগকে প্রেরণ করেন এবং জবুর, ও 'তাওরাৎ নামক ছইখানি ধর্মগ্রন্থ ইহাদের মধ্যে অবতীণ হয়। কিন্ত এত বড় স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করা সত্বেও আপন কর্মদোষে ইহারা আজ অবলুপ্ত ও নিগৃহীত। বিশ্বাসঘাতকতা ও ন্্রতা ছিল ইহাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য | নি লোকের কথা দূরে থাকুক, হযরত মুলা, হযরত ঈসা, হযরত মৃহম্মদ প্রভৃতি পয়গন্থরদিগের সহিতও ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ছাড়ে নাই। হযরত মুসাকে ইহারা ভীষণভাবে নিধাতন করিয়াছে বিশুধুষ্টকে ভ্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে এবং হযরত মুহম্মকেও মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে ॥ এক ইহুদী রমণী হযরত মৃহম্মদকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিষদান করিয়াছিল। আল্লাহতালার অনুগ্রহে হযরত রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত সেই বিষের ক্রিয়া তিনি সারাজীবন ধরিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন ) এশেকের মতে তাহার মৃত্যুকালীন ব্যাধি এই বিষ-ক্রিয়া হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। 

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যার, এই জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় 

শ্নাহাদের হাত হইতে রক্ষা পান নাই, সে জাতির আত্যস্তরীণ অবস্থা কিনপ শোচনীয় ছিল, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন রাখে না। 
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খৃষ্টান জাতি 

যষ্ঠ শতাবীতে থুষ্টান জাতির অবস্থাও অতান্ত শোচনীয় ছল। 

যিশুধুষ্টের শিক্ষা ও বিধান পান্্রী ও সাধুপুরুষদিগের হস্তে এতই বিকৃত 

হুইয়া গিয়াছিল যে, স্বয়ং যিশু ফিরিয়া আদিলেও উহাকে আর নিজধর্ম 

বলিয়া চিনিতে পারিতেন না! ঘিশুধুষ্ট পবিত্র তৌহীদবাদই প্রচার 
কারয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর সাধু পল, পিটার প্রভৃতি ধর্ম- 

যাক্জকেরা উহাকে ত্রিত্ববাদে (0010 ) পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছিলেন ! 

ফে-যিশু মৃত্তিপূজা দূর করিতে ধরায় আসিলেন, সেই যিশুর মৃত্তিং 

খুষ্টানেরা পূজা করিতে আরম্ভ করিল। সংগে সংগে তাহার মাতা 

মেরীও ঈশ্বরের এক তৃতীয়াংশরপে জর্বত্র পুজিত হইতে লাগিলেন। 

শুধু কি তাই? স্বয়ং পল এবং পিটারের মৃতিও গির্জাঘরে স্থাপিত 

হইল। জীবনে যে যত পাপই করুক, ত্রাণকর্তা যিশুকে ভজনা 

করিলেই সকল পাপ দূর হইয়া যাইবে, এই বিশ্বাস প্রত্যেক খুষ্টানের 
মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। কালে কালে [301 [২০708 77091 নামে 

স্বতন্ত্র থু্টজগৎ রচিত হইল এবং রোমের পোপ খুষ্টানদিগের যাবতীয় 

ধর্মসংক্রান্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন । ধর্ম ও ঈশ্বরের 

নামে পোপেরা যে বীভত্স লীলাখেলা আরম্ত করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠক 

তাহা জানেন। তাহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন : স্বর্গের চাবি তাহাদের 

হাতে। যতবড় পাপীই হউক, উপযুক্ত মূল্যে পোপের নিকট হইতে স্বর্গের 

পাসপোর্ট" ক্রয় করিলে আর তাহার কোন ভয় নাই, নির্ধাৎ সে ন্বর্গে 

যাইবে! বলা বাহুল্য, ইহার ফলে খুষ্টান জগতে যে দুর্নাতি ও পাপের স্রোত 

বহিয়া গিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। 

আরব জাতি 

আরবের অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। চুরি-ডাকাতি, মারামারি- 
কাটাকাটি, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, যছ্পান, নারীহরণ প্রভৃতি 
যত রকমের পাপ ও ছুনীতি থাকিতে পারে, আরব-চরিত্রে তাহার" 
'কোনটিরই অভাব ছিল না। আল্লাকে তাহারা একরূপ তুলিয়াই গিয়াছিল। 



৩৫ সমসাময়িক পৃথিবী 

বুৎপুরুত্তি (মৃতিপূজ1) ও কুসংস্কারের অন্ধকারে সারাদেশ আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিল। হযরত ইব্রাহিম আল্লাহতালার ইবাদতের জন্য যে কাবা-ঘর 

নির্মাণ করিয়াছিল, সেই "খোদার ঘরেই, আরবেরা ৩৬টি দেবমুত্তির 
গ্রতিষ্ঠ। করিয়া পূজ| করিয়া আসিতেছিল। 

নারীজাতির অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। গৃহপালিত পশুর মতন 

তাহার্দিগকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করা হইত। পিতার মৃত্যুর পর তাহার 
পরিত্যক্ত স্ত্রীকম্ঠাগণও পুত্রের ভোগে আসিত। কন্যাসস্তানকে অনেক 

সময় জীবস্ত প্রোথিত করা হইত। বিবাহিতা স্ত্রীদ্গকে যখন-খুশি তালাক 
দেওয়া যাইত। পক্ষান্তরে একই নারী একই জময়ে বিভিন্ন পুরুষকে বিবাহ 

করিয়া উৎকট সামাজিক বিশঙ্খলার সৃষ্টি করিত। 

আরবে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। হাটে-বাজারে দাসদাসীর ক্রয়বিক্রয় 

চলিত। জময়ে সময়ে কাবা-গুহে নরবলিও হইত। 

ইহাই ছিল আরব-জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। 
আধার যুগের অবস্থা এইরূপই ভয়াবহ ছিল। মান্য পশু হইয়া 

গিয়াছিল। সেই নরপণুরিগের বীভৎস তাগুব-লীলায় ধর্ম ও নীতির 
অস্ফুট আর্তনাদ কোথায় তলাইয়া গিয়াছিল। এই চরম দুর্গতি হইতে 

মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য একজন মহাপুরুষের আবিভাব তাই আসব 
হইয়া উঠিয়াছিল। 



পরিচ্ছে £ ৭ 

শিশুনবী 
হযরত মুহম্মদের জন্মের সঞ্চাহ-দুই পরেই মরুভূমি হইতে বেছুঈন-খাত্রীরা' 
শিশুসস্তানের অনুসন্ধানে মন্ধানগরে আসিয়া উপনীত হইল। তখনকার 

দিনে আরবে ইহাই ছিল প্রচলিত প্রথা । অন্ত্রান্ত আরব-পরিবারে কোন 

শিশুসস্তান জন্সিলে তাহার স্ত্যদান ও লালন-পালনের ভার ধাত্রীর হস্তে 

যন্ত করা হইত। অবশ্য এজন্য ধাত্রীরা উপযুক্ত পুরস্কার ও বেতন পাইত। 
এই প্রথান্ুযায়ীই প্রতিপাল্য শিশুদিগের সন্ধানে মাঝে মাঝে ধাত্রী- 

ব্যবসায়ী বেছুঈন রমণীরা শহরে আদিত। বলা বাহুল্য, এই উপায়ে 

তাহারা বেশ-কিছু উপার্জন করিয়া লইত। অবস্থাপরক ঘরের শিশুদিগের 

প্রতিই তাহাদের অধিকতর আকর্ষণ ও লক্ষ্য থাকিত। এজন্য ধাত্রীদের 

মধ্যে প্রথমতঃ কেহই বিধবা আমিনার পুত্রকে গ্রহণ করিতে রাজী 
হয় নাই। অপেক্ষাকৃত ধনীগৃহের জস্তান-লাভের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি 
নিবন্ধ ছিল। 

ধাত্রীদিগের সকলেই মনের মত এক-একটি শিশুসন্তান লাভ করিয়া' 

ফিরিয়া গেল; কিন্তু ধাত্রী হালিমার ভাগ্যে মুহম্মদ ছাড়া অন্য কোন শিশু 

জুটিল না। তখন হালিমা স্বামীকে ডাকিয়া' বলিলেন, “শুন্য হন্তে ফিরিয়া 
যাইয়৷ লাভ কী? এই এতিম শিশুটিকেই গ্রহণ করি, কি বল?” 

স্বামী উত্তর দিলেন £ “নিশ্চয়ই । মুহম্মদকেই গ্রহণ কর। হয়ত ইহার 
মধ্যে দিয়াই আমাদের নসীব, বুলন্দ হইবে ।” 

হালিম! তখন শিশু-মৃহম্মদকে গ্রহণ করিলেন। 

হালিমা ছিলেন বনি-দা'দ গোত্রের মেয়ে। এই সাদ-বংশের লোকেরা 
সে-যুগে বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলিবার জন্য বিখ্যাত 
ছিলেন। শহরের ভাষা নানা ধারার সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, 
কাজেই বিশ্তদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা এই গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরবে 
তখন অন্যান্য কুপ্রথা বিদ্যমান থাকিলেও কাব্যকলা ও সুললিত.. 
ভাষার খুবই আদর ছিল। যাহার ভাষা যত উদ্দাম ও সাবলীল হইত, 



৩৭ শিশুনবী 

সর্বসাধারণ তাহাকেই শ্রদ্ধা ও জন্মের চক্ষে দেখিত। আশ্চর্যের বিষয়, 

কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইংগিতে শিশু-মুহ্মদের লালন-পালনের ভার গিয়া 
পড়িল এই মাজিতক্লচি ও উন্নতমনা £ সাগ্দ-বংশের উপরে । পরবতিকালে 

হযরত মুহম্মদ যে কথাবার্তায় মিষ্ট ও লালিত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিতে 

পারিতেন* তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এইখানে মিলিবে। 

শিশু-মুহম্মদকে লইয়া হালিমা নিজগৃহে ফিরিয়া চলিলেন। বিবি 

আমিনা প্রাণের ছুলালকে ধাত্রী-হস্তে সমর্পণ করিয়া আল্লাহ তালার নিকট 

তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। সেই নিষ্ষলঙ্ক টাদ মুখখানি দেখিয়া 
দেখিয়া তাহার সাধ যেন আর মিটিতে চাহে না। করুণ নয়নে তিনি 

পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে হালিমার উট দৃষ্টি-সীমার 

আড়ালে চলিয়! গেল। 

মুহম্মদকে নিজগৃহে লইয়া আসিবার সংগে সংগে হালিমা এক আশ্চর্য 

পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। তাহার গৃহপালিত মেষগুলি অধিকতর পরিপুষ্ট 

হইয়া উঠিল এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দান করিতে লাগিল। খজুর বৃক্ষে 
প্রচুর পরিমাণে খ্রি ফলিতে লাগিল; কোন দিক দিয়াই তিনি আর 
কোন অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন না । আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার তিনি 

এই লক্ষ্য করিলেন যে, শিশুনবী যখন হালিমার স্তন্য পান করিতেন, তখন 

মাত্র একটি স্তন্যই পান করিতেন, অনাটি করিতেন না। মনে হইত 

মুহম্মদ যেন জানিয়া শুনিয়াই অপর স্তন্যটি তাহার ছুধভাই.."হালিমার 

আপন শিশুপুত্রের জন্য রাখিয়া দিতেন। এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া 

হালিমা প্রথম হইতেই এই অনুপম শিশুটির প্রতি কেমন যেন আকুষ্ট হইয়া 

পড়িলেন । 

হালিমার এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। পুত্রটির নাম আবছুল্লাহ্ 
এবং কন্যা তিনটির নাম আনিসা, হোজায়ফা এবং শায়েমা। শায়েমার 

বয়স তখন জাত-আট বৎসর । মুহম্মদের লালন-পালন কার্ধে শায়েম! 
সর্দা মাতাকে সাহায্য করিত। মুহম্মদকে সে বড়ই ভালবাসিত। সেই 
অপরূপ মুরশ্্রী, সেই ভৃবন-ভুলানো হাসি, সেই ক্িপ্ধ চাহনি দেখিয়া শায়েমার 
কচি মন বালিকান্থুলভ আনন্দে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। আপন 

সহোদরের মতই সে তাহাকে ন্নেহে করিত। মুহম্মদকে কোলে লইয়া 
দোল! দিতে দিতে সে প্রায়ই সুললিত কে গান গাহিত £ 



বিশ্বনবী রি 
“বেঁচে থাকুক মুহম্মদ--*সে দীর্ঘজীবী হোক, 

চির-তরুণ চির-কিশোর চিরমধুর রো'ক। 
হয় যেন সে সরদার আর পায় যেন সে মান, 

শত্রু তাহার ধ্বংস হউক-..ঘুচুক অকল্যাণ । 

মুহম্মদের পানে খোদা করুণ চোখে চাও, 

চিরস্থায়ী গৌরব যা-__তাই তাহারে দাও ।” 
কী নুন্দর দৃশ্য এ। বিশ্বনবীকে দোলা দিয়া খেলা করিতেছে এক 

বেদুঈন বালিকা! বিশ্বের সবশ্রেষ্ট পয়গন্ধর খোদার পিয়ারা নবী তাহার 

খেলার সাখী। শায়েমার এই গৌরব__এই আনন্দের তুলনা কোথায়? পরবর্তী 

কালে হযরত মুহম্মদের জীবনের সহিত কত সাহাব', কত জ্ঞানীগুণীর কত 

সন্বন্ইই না স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শায়েমা ও শিশুনবীর এই সগ্ধন্ধটুকু একে- 

বারে অনবদ্য! এযেন একটি ছোট্ট বেহেশতি ফুল, সকল দৃষ্টির অন্তরালে 
কালের এক নিভৃত কোণে চিরদিনের মত অক্ষয় ও ভাস্বর হইয়া আছে। 

ঢুই বখসর এই ভাবে কাটিয়া গেল। হালিমা মুহম্মদকে আমিনার 
নিকট লইয়া আঙিলেন। আমিন পুত্রের স্বাস্ত্বোজ্বল মধুর মৃতি ও দিব্য 

কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন । মনে মনে তিনি আল্লাকে ধন্যবাদ দিতে 

লাগিলেন । হালিমার উপরেও তিনি খুব অন্তষ্ট হইলেন। 

এই জময়ে মন্ধায় অতান্ত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। এ-কারণ 
আমিনা মুহম্মদ্কে আরও কিছুদিন হালিমার তত্বাবধানে রাখিয়া দেওয়া 
ংগত মনে করিলেন। বুদ্ধ আব্দল মৃতালিবও এ'প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

পুনরায় মুহম্মদ হালিমার গৃহে কিরিয়া চলিলেন । 

মহাপুক্ুষদিগের জীবনের গতি কত বিচিত্র, কত রহস্তপূর্ণ। পিতৃহীন 

হইয়াই মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করিলেন; এক সপ্তাহ বয়স হইতে না হইতেই 
জননীর স্নেহের নীড় ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নৃতন পরিবেষ্টনের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। 

দুই বসর পরে যদিও বা জননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও 

মাতৃন্নেহে ভোগ করিবার মত অবসর তীহার জুটিল না। জননীর 
ম্েহ, গৃহের মায়া, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেম...কোন কিছুই তাহাকে 

বাধিয়। রাখিতে পারিল না! ঘর তাহার পর হইল, পর তাহার আপন 
হইল। জীবনের প্রথম প্রভাতেই তিনি বিশ্বের বুকে ঝাপাইয়া পড়িলেন। 



পরিচ্ছেদ ১ ৮ 

প্রকৃতির কোলে 

দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে হালিমার কুটীর। বেছুঈন-জীবনের সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান। চতুর্দিকে মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতি_মুক্ত আকাশ, 

মুক্ত বাতাস, মুক্ত প্রাস্তর; তারি মাঝে মুক্ত মানুষের মুক্ত মন। কোথাও 

বাধা নাই, বন্ধন নাই, জীবনযাত্রার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা নাই; প্রকণতির 

সংগে চমৎকার সুসংগতি তার ॥ শুধু জড়জীবনের ক্ষুধাতৃষ্জ ও হাসিকান্নাই 

এ-জীবনের সবটুকু নয়। এর খানিকটা বাস্তব, খানিকটা স্বপ্র ; খানিকটা 
কঠোর, খানিকটা কোমল; খানিকটা গছ, খানিকটা কবিতা । প্রভাত- 

আলোব বর্ণা-ধারায় প্রাতন্নান করা, ঘোড়া ছুটাইয়া দৃর-দিগ্তে বিলীন 

হইয়া যাওয়া, মর-উদ্যানের খর্জুর-বীধিতে ডেরা ফেলিয়া বাস করা, টাদমী 
রাতে মহর-কিনারে ভ্রমণ করা, কখনও বা মরু-সাইমূন বা মরু-ঝটিকার 

সম্মুখীন হওয়া_-এ সমন্তই বেছুঈন জীবনের রোমান্সের দিক। জীবনের 

চারিপাশে এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই মিশামিশি, 
আলো-ছায়ার এই লুকোচুরি খেলা, এই আধ-জাগরণ আধ-্বপ্রের সংমিশ্রণ, 
ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জীবন। প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে 

জীবন, তাহার কোন মাধূর্ধ নাই। প্রকৃতির সহিত মানুষ যেখানে মিলিয়া 
যায়, সেইখানেই জীবনের চমৎকারিত্ব। সাধে কি কবি গাহিয়াছেন £ 

“ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব্ বেছুঈন 

চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন 1” 

এমনি পারিপাসশ্থিকতার মধ্যে শিশু-নবীর জীবনযাা। আরম্ভ হইল । 

শৈশবকাল শিক্ষার সময়। এই সময়ে শিশুর মনে যে-শিক্ষা ও যে-আদর্শের 

রেখাপাত করা যায়, তাহাই স্থায়ী হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হযরত 

মুহম্মদের সেরূপ কোন শিক্ষার ব্যবস্থাই হইল না। 

কিন্ত সত্যই কি তাই? মুহম্মদের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই হয় নাই? 

নিশ্চয়ই হইয়াছে । পিতা নয়, মাতা নয়, শিক্ষক নয়, সমাজ নয়... 
স্বয়ং আল্লাহতালাই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী-রন্থুলদের 
শিক্ষা ত এইভাবেই হইয়। থাকে। মানুষের শিক্ষা ও কৃত্রিম জ্ঞান ত 



বিশ্বনবী ৪০ 

তাহাদের জন্য নয়। তাহাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও উপাদান সম্পূর্ণ স্বতন্তর। 

কী অদ্ভুত ভাবেই না শিশু-নবীর জীবন আরম্ভ হইল। সাধারণ মানব- 

জীবনের সহিত এ-জীবনের কত পার্থক্য। খোদা যেন কোন্ এক গুঢ 

উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মৃহম্মদকে বারে বারে ঘর হইতে টানিয়া বাহিরে 

আনিলেন। সমাজের বিকৃত চিন্তা ও কলুষিত আদর্শের ছাপ পড়িবার 

পূর্বেই তিনি তাহাকে সরাইয়া আনিয়া বিশাল মরুভূমির উন্মুক্ত পট- 

ভূমিতে স্থাপন করিলেন। তারপর প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ তাহার সন্মুথে 

খুলিয়। ধরিয়া একে একে তীহাকে প্রাথমিক পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। 

প্রভাতের অরুণ-রাডা আকাশ, মধ্যাহ্নের অপ্রিক্ষরা 'লু'-ভরা বাতাস ; 

নিস্তব্ধ নির্জন রাতের ধ্যান-গম্ভীর মৌনতা, দূরে দূরে গিরি-উপত্যকার 

ধূসর শ্রী, মক-দিগন্তের মায়া-মরীচিকা, সমস্তই তাহার মনে এক অপুর্ব 

বিন্ময় ও জিজ্ঞাসার স্থ্টি করিতে লাগিল। এই পরিদৃশ্যমান জগতের 

অন্তরালে যে একজন নিয়স্তা আছেন, তিনি যে আড়ালে থাকিয়া নান! 

বর্ণে, নানা গন্ধে, নানা গানে, নানা ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, 

এসত্য তিনি তাহার অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে 

বেছুঈন জীবনের সহজ-সরল প্রকাশ-ভংগি, তাহাদের তেজন্থিতা, 

নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রেম--এ সমস্তও তাহার শিশু-মনের উপর প্রভাব বিস্তার 

করিতে লাগিল। এইরূপ অদ্ভুত পদ্ধতিতেই শিশুনবীর শৈশব-শিক্ষা 

আরম্ভ হইল। সকল জ্ঞানের, সকল সত্যের, সকল তথ্যের উৎসমূখ যেখানে 

... সেখানে বসিয়াই তিনি জ্ঞানামৃতি পান করিতে লাগিলেন। মানুষের 

ব্রচিত বিরূৃত শিক্ষা কেন তিনি গ্রহণ করিবেন? বিশ্বগুরু হইবার জন্য 

যিনি ধরায় আসিলেন, তিনি কেন অপরকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন ? 

তাই তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন--“উশ্মিঃ ছিলেন-_ইহা' অত্যন্ত স্বাভাবিকই 

হইয়াছিল । অসম্পূর্ণ মান্ষের অসম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করিলেই তিনি ছোট 
হইয়া যাইতেন। মানুষের দেওয়া জ্ঞান তাহার মনের উপর একটা পর্দার 

আড়াল টানিয়া দিত, চিরজ্যোতির্য়ের জ্যোতিংপুঞ্জ তখন আর প্রত্যক্ষ 

ভাবে তীহার চিত্তে আসিয়া প্রতিফলিত হইতে পারিত না। এই কারণেই 

বোধ হয় আল্লাহতালা সতর্ক অভিভাবকের মত শিশ্ু-মুহম্মমকে সমাজের 

'বিরূত আবহাওয়া হইতে সরাইয়। লইয়া নির্জন মরুবক্ষে রাখিয়া দিয়াছিলেন। 
কষ্টিলীলার সমস্ত গোপন রহম্ত ও মূল সত্যগুলি জানা হইলেই ত সব 



৪১ প্রকৃতির কোলে 

জানা হইয়া যায়। সেই জ্ঞানই ত পরম জ্ঞান। মৃহম্মদ সেই স্বগাঁয় জ্ঞানেরই 

অধিকারী হইয়াছিলেন। 
বস্ততঃ হযরত্ত মুহম্মদ সত্যই যে জগব্গুরু ছিলেন, তাহার এক বড় 

প্রমাণ ঃ তিনি নিরক্ষর ছিলেন_ তাহার কোন গুরু ছিল ন1। 
মুহম্মদের বয়স ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এখন পাঁচ 

বৎসরের বালক। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহার এখন প্রাথমিক জ্ঞান 
জন্মিয়াছে। দুধ-ভ ও অন্ান্য বেছুঈন বালক-বালিকাদের সংগে 

তিনি এখন খেলিয়৷ বেড়ান । 

কিন্ত এই অল্প বয়সেই মুহম্মদ অতিমাত্রায় চিন্তাশীল হইয়া উঠিলেন। 
তাহার সকল কাজে, সকল কথায়, সকল হাবভাবেই কেমন-যেন-একটা 

অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। কখনও তিনি উন্মনা, কখনও 
বা তিনি উদাস, কখনও বা তিনি ভাবগম্ভীর। অন্তর তাহার ন্ুদূরের 

পিয়াসী, দৃষ্টি তাহার দিগন্ত-বিসারী। দূরের পানে আখি মেলিয়া সবদাই 
তিনি কিষেন-কি ভাবেন। আকাশ যেন নীল নম্বন মেলিয়া তাহার মুখের 

পানে চাহিয়া থাকে, চাদ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, তারারা 
যেন তাহাকে দেখিয়া! মিটিমিটি করিয়া! হাসে, বাতাস যেন তাহার কানে- 

কানে কী গোপন বাণী কহিয়া যায়! দৃশ্ত জগতের অন্তরালে ভাঙাগড়ার 

যে লীলা চলিতেছে, তাহার রহম্ত যেন তিনি পুরে জানিতেন, কিন্তু আজ 

আর মনে নাই। অধবিস্থৃত স্বপ্রের মত এই নিখিল মাখলুকাত্ কেবলি 
তাহাকে উত্তলা করিয়া তুলে। চেনা'অচেনার আলোছায়ায় মন তাহার 

সতত ছুলিতে থাকে । সেই পূর্বস্বতি মনে পড়াতেই যেন তিনি মাঝে 
মাঝে এমন বিমনা হইয়া পড়েন। 

এমন যে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী। মহাপুরুষদিগের ভীবন- 
-প্রভাত এমনই বিচিত্র ও সুন্দর ! 
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হালিমার গৃহে অবস্থান কালে হযরত মুহম্মদের জীবনে একটি অলৌকিক 
কাণ্ড ঘটিয়াছিল বলিয়! জান! যায় । ঘটনাটি এইরূপ £ 

একদিন শিশু-মূহম্মদ তাহার দুধভাই ও অন্যান্ত বালকদিগের সহিত মাঠে 
মেষ চরাইতে গিয়াছেন, এমন সময় একজন ফিরিশতা তাহাদের সম্মুখে 

আবিভূর্ত হইলেন। মুহম্মদের হাত ধরিগ্কা তিনি তাহাকে একটু আড়ালে 

লইয়া গেলেন। তারপর তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার বুক- 
চিরিয়া কিধেন বাহির করিলেন। মুহম্মদ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া 

রহিলেন। দুর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বালকের! ভয়ে দৌড়াইয়। 

গিয়া বিবি হালিমাকে বলিল £ “দেখ গিয়া, মুহম্মদ নিহত হইয়াছে ।” সংবাদ 

শ্রবণ মাত্র হালিম! এবং তাহার স্বামী ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন, মুহম্মদ 

বাস্তবিকই অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাহারা কিছুই বুঝিতে 
পারিলেন না। দেবা-শুশষা করিয়া উভয়ে মুহম্মদকে গৃহে লইয়া 

আসিলেন। 

এই ঘটনা পববন্তিকালে হাদিস-শরীফে নিম্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছে : 
“আনাস বলিতেছেন; একদা হযরত বালকদিগের সহিত খেলা 

করিতেছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল ফিরিশতাঁ তথায় উপস্থিত হইলেন । 
জিব্রাইল হযরতকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া তাহাকে চিৎ করিষা 

শোয়াঈলেন, তারপর তাহার বুক চিরিয়৷ হ্ৃংপিগুটিকে বাহিরে আনিয়া 

তাহার মধ্য হইতে খানিকটা জমা-রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং 

বলিলেন £ শয়তানের অংশ যেটুকু তোমার মধ্যে ছিল তাহা এই। 
: তারপব সেই স্বংপিগুটিকে একটি সোনার তশতরীতে রাখিয়া জমজমের 

পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। অত:পর সেটিংক জোড়া লাগাইয়া 

পুনবায় যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। বালকের দৌড়াইয়া গিয়া 
হালিমাকে বলিল £ দেখ গিয়াঃ মুহম্মদ নিহত হইয়াছে ।” তখন সকলে 

তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মুহম্মদ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া আছেন। 
আনাস বলিতেছেন £ আমি হযরতের বুকে সেলাইয়ের দাগ দেখিয়াছি ।” 
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শুধু যে আনাসই এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে। ইবনে 

হিশাম এবং অন্যান্য এঁতিহাসিকগণও অনুরূপ হাদিন বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইবনে-হিশাম বলিতেছেন £ 

“হালিমা বলিয়াছেন £ মুহন্মন একদিন তাহার দুধ-ভাইদের জহিত 
বাড়ীর নিকটে মেষ চরাইতেছিল, এমন সময় বালকেরা ছুটিয়া! আসিয়া 

আমার নিকট বলিল যে, দুইজন শ্বেতবাসপরিহিত লোক আসিয়া তাহাদের 

কোরেশ-ভাইকে ধরিরা তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া! ফেলিয়াছে। আমি এবং 

আমার স্বামী তংক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়! দেখিলাম মুহম্মদ বিবর্ণ ও. 

ভীত্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমরা বালকটিকে আলিংগন করিলাম এবং 

এরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । তখন বালক উত্তর দিল; *ছুইটি 

শ্বেতবাস পরিহিত লোক আমার নিকট আসিয়া! আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া, 
আমার কলিজ! বাহির করিয়া লইল এবং উহার মধ্য হইতে একটা-কিছু 

বাহির করিয়া ফেলিল। সেষযে কী জিনিস, আমি জানি না।” 

অন্ত আর একটি হাদিসে আছে £ 

“একদা কতিপয় লোক হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিজের 
সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিল। হযরত বলিতে লাগিলেন £ প্হযরত 

ইসমাইলের প্রতি খুদ্রাতালা যে-আশীর্বাদ প্রেরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি 

দিয়াছিলেন, আমি সেই আশীবাদ এবং যিশু যাহার সম্বন্ধে ভবিযাদ্বাণী 

করিয়াছিলেন, আমি সেই বাক্তি। আমি যখন মায়ের পেটে ছিলাম, 

তথন অ'মার মা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে তাহার মধ্য হইতে একটি দিব্য 

জ্যোতি: বিকীর্ণ হইয়া সিরিয়ার রাজ প্রাসাদকে আলোকিত করিয়া তুশিয়াছে।, 
একদিন আমি আমার ছুধ-ভাইদের সংগে মেষ চরাইতেছিলাম এমন 
সময় শুভ্রবেশধারী দুই ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া! আমাকে চিৎ 

করিয়া শোয়াইয়া ফেলিক্সা হৃংশিগ্ড বিদীর্ণ করিয়া উহার মধা হইতে 

এক ফোটা কালো রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন। তারপর তাহাদের 

হস্তস্থিত তশতরীর পানিতে উহা ধৌত করিয়া দ্িলেন। তখন একজন 
ফিরিশতা আমাকে ওজন করিবার জন্য অপরকে বলিলেন। ওজনে 

আমি দশজনের চেয়েও ভারী প্রমাণিত হইলাম। তখন আমাকে 

একশত জনের কিরুদ্ধে ওজন করা হইল, এবারেও আমি সকলের চেয়ে 
ওজনে ভারী হইলাম! তখন একজন অপরজনকে বলিলেন ঃ আর দরকার 
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সাই, সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে ওজন করিলেও ইহার ভার কম হইবে ন1। 
হযরতের বক্ষবিদারণ লইয়া অনেকেই অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়াছেন। ইউরোপীয় লেখকেরা এ-ঘটন! স্বীকার করিয়াছেন বটে, 

কিন্তু কেহ কেহ ইহাফে হযরতের (01168) বা (881110% 9155996) 

__অর্থাৎ “মৃচ্ছণ বা 'মৃগীরোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ 
বা 493565920, অর্থাৎ 'ভূতে-পাওয়া” বলিতেও কুষ্টিত হন নাই। ইহাতে 

আশ্চর্যের কিছুই নাই। এরপ ব্যাপারে মতভেদ হওয়া খুবই ন্বাভাবিক। 
শুধু ইউরোপীয় লেখকদেরই বা দোষ দেই কেন, বক্ষ-বিদারণ 

ব্যাপারটিকে স্বয়ং বিবি হালিমা এবং তাহার স্বামীও এইরূপ অনুমান 

করিয়াছিলেন । শিশু-মুহম্মদের এই আবিষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 

আশংকা হইয়াছিল, হয়ত ছেলেটিকে ভূতে পাইয়াছে বা জীনে ধরিয়াছে। 

ঘরের ছেলে ঘরে.ফিরাইয়৷ দিবার 'জন্ হালিমা তাই মুহম্মদকে আমিনার 
নিকট লইয়া গেলেন। কিন্তু বিবি আমিনা একথা বিশ্বাস করিলেন না। 

তিনি বলিলেন: তুমি কি মনে করিতেছ যে আমার পুত্রের উপর 
ভূতপ্রেতের আসর হইয়াছে? হালিমা! উত্তর করিলেন £ গ্ঠ্যা, সেইরূপই 

মনে হয়।” আমিনা বাধা দিয়া বলিলেন: “অসম্ভব! উহার উপর 
ভূতপ্রেতের প্রভাব হইতেই পারে না। আমার পুত্রের মধ্যে একটা 
পবিত্র ভাব নিহিত আছে । উহা সেই ভাবেরই প্রকাশ ।” 

বক্ষ-বিদারণ ঘটনাটি সন্বদ্ধে মন্তব্য করা অত্যন্ত কঠিন। রন্থুলুল্লার 
জীবনে যেসব অতি-ন্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ আছে, বক্ষ-বিদারণ তাহাদের 

মধ্যে অন্যতম | ঘটনাটি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত ও ব্যাখ্যা আছে। কেহ 

বলেন দৈহিক ভাবেই এই বক্ষছেদন হইয়াছিল। কোন কোন সাহাবী 

রস্থলুল্লাগ বুকে সেরূপ সেলাইয়ের দাগ পযন্ত দেখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । 
আবার অনেকেই মনে করেনঃ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক । তাহারা 
বলেন £ বক্ষসন্প্রসারণকে রূপক ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে । নবী, রম্ুল, 

দার্শনিক ইত্যাদি অসাধারণ ব্যক্তিদিগের হৃদয় স্বাভাবিক ভাবেই জম্প্র- 
সারিত করা হইয়া থাকে। মহাপরীক্ষার জন্য, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য, 
মহাকার্য সাধনের জন্য হৃদয়ের পরিব্যাপ্তির একান্ত প্রয়োজন । হৃদয়- 

ক্ষেত্র বিশীল না হইলে মহাসত্যের স্থান হয়না । রন্মুলক্লার বক্ষ-বিদারণকে 
সাহারা এই দার্শনিক আলোকেই গ্রহণ করিবার নিদে শ দেন। 



৪৫ বক্ষ-বিদারণ, 

আমাদের মতে দৈহিক বক্ষ-ব্দারণের উপযুক্ত কোন নির্ভরযোগ্য 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাওয়া পব্যস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতেই সকলের অস্ত. 

থাকা উচিত। 

* এখানে একটি বিষয় লক্ষাণীয়। হার্ট বা অন্য যে-কোন অংগের অপারেশনের বেলার 
ক্লোরোফরম্ বা এ জাতী 80858099610 দিয়া অনুভূতিকে লোপ করিয়া দিতে হয়। 
রহুলুল্লার মারফাত "চৌদ্শত-বৎসর পূর্বেই জগথানী এই অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান 
পার নাই কি? ঘটনাটির ব্যাথা! যেরূপই ছউক, নূতন আইডিয়া হিদাবে ইহার মূল্য আছে 



পরিচ্ছেদ £ ১ 

শিশুনবী এতিম হইলেন 

বিবি হালিমা শিশু-মুহশ্মদকে আমিনার নিকট ফিরাইয়৷ দিলেন। পাচ বৎসর 
পর শিশুনবী জননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন। ধাত্রী-গৃহের শৈশব-জীবন 
এখানেই তাহার শেষ হইল । 

ইহার পর বিবি হালিমা এবং শায়েমা ঘটনার 'স্তরালে সরিয়া যাইবেন ; 

আর তাহাদের সহিত পাঠকের বড় একটা সাক্ষাৎ হইবে না। হযরতের 

জীবনের বিপুল পরিসরের মধ্যে খুব একটি ক্ষুদ্র অংশের সংগেই তাহারা 
জড়িত ছিলেন; কিন্ত কত অনিন্দ্য সেই সন্বন্ঘট্রকু! মায়ের স্নেহ, বোনের 
ভালোবাসা হযরত একমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। 

পক্ষান্তরে হযরতের জীবনে একমাত্র তাহারাই পারিবারিক স্নেহ-প্রীতির ছাপ 

দিতে পারিয়াছিলেন। হৃদয় ও মন কত উদার ও কোমল হইলে সুদীর্ঘ 

পাচ বৎসর ধরিয়া অপর নারীর একটি শিশুপুত্রকে স্নেহমমতা দিয়া বশ 

করিয়া থাখা যায়। হালিমার হস্তে শিশু-মুহম্মদ কোন দিনই অযত্ব বা 

ন্নেহের অভাব অনুভব করেন নাই । এতই মধুর ছিল তাহাদের পরস্পরের 

সম্বন্ধ । 

অন্যদিকে হযরত মুহম্মদ যে কিরপ মাতৃভক্ত ছিলেন এবং শ্রাই- 

(বোন্দিগকে তিনি যে কিরূপ ভালোবাসিতেন, তাহারও প্রমাণ পাই আমরা 

এই হালিমা ও শায়েমার প্রতি তাহার আদর্শ ব্যবহার দেখিয়া। আপন 

মাতাপিতাকে সেবা করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য তাহার জুটে নাই। 
জন্মের পূর্বেই পিতাকে এবং অতি শৈশবেই মাতাকে তিনি হারাইয়াছিপেন। 

কাজেই পুত্ররূপে হযরতকে আমরা দেখিতে পাইবনা। কিন্তু হালিমার 
প্রতি তিনি যেঅকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা হুইতেই 

একধা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় না যে, আব্ল্লাহই ও আমিনা জীবিত 

থাকিলেও তিনি তাহাদিগকে কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে। “বিহিশত 

জননীর চরণ-তলে অবস্থিত”--এই অমরবাণী যে-মহাপুরুষের মুখ হইতে 
ম্ংস্ুত হইয়াছে, তাহার মাতৃভক্তি যে একেবারে অতুলনীয় হইত, হহা 

ব্বাইয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। 



৪৭ শিশুনবী এতিম হইলেন 

হযরত মুহপ্মদ কোন দিন এই ছুধ-মা ও দুধ-বোনকে ভূলিতে পারেন 

নাই। যতদিন হালিমা জীবিত ছিলেন, - ততদিন হযরত তাহাদের 

তত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। হালিমা যখনই হযরতের সহিত দেখা 
করিতে আসিতেন, তখনই হযরত পরম শ্রদ্ধাভরে তাহাকে অভার্থনা 
করিতেন এবং যথোপযুক্ত উপহারাদি দিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। 

একবার হযরত তাহার শিধ্যবুন্দকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় 

হালিমা হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হযরত তাহাকে 

দেখিবামাত্র আসন হইতে উঠিয়া দাড়াইলেন এবং নিজের শিরস্ত্রাশ বিছাইক্সা 
তাহাকে বসিতে দিয়! সকলের নিকট এই বলিয়া পরিচয় দিলেন ; “'মা। 

আমার মা 1» 

বিবি খাদিজার সহিত হযরতের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি এই দুধ-মা 

ও ছুধ-বোনকে আনিতে ভোলেন নাই। আবার যখন আরবে একবার 

ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দেয়,, তখন হালিমা হযরতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 

করিলে হযরত ক্তষ্ট চিত্তে এক-উট-বোঝাই খাদ্যদ্রব্য এবং চল্লিশটি মেষ তাহাকে 

পাঠাইয়া দেন । 

শায়েমার স্থৃতিও হযরত কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। তায়েফনগর 

অবরোধকালে শায়েমা বন্দিনী হুন। হযরত তীহাকে চিনিতে পারিয়া 

তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া আপন পরিবারের লোকদিগের নিকট 
পৌছাইয়া দেন। শুধু তাই নয়, সমগ্র বনি-সাদ গোত্রের প্রন্িই চিরদিন 
তিনি কৃতঙ্জ ছিলেন । 

বিবি হালিম! হযরতের নবুয়ত-প্রাপ্তি পবস্ত জীবিত ছিলেন কিনা, সে 

সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি সে পময় পর্স্ত জীবিত 

ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই তিনি ইহলোক 

ত্যাগ করেন। 

বিবি হালিমার পৰিত্র ন্মতির উদ্দেশ্টে আজ সহম্র সালাম । এমন 

সেবাপরায়ণ! পুণ্যময়ী জননীর স্পর্শ মানুষের জীবনে এক মন্তবড় আশীর্বাদ । 

হযরত-জননী যেন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ছুই রূপে দেখা দিয়াছিলেন। 

আমিন ছিলেন তাহার গর্ভধারিণী জননী) আর হালিম! ছিলেন তাহার 

স্হ্যঘায়িনী জননী। অমৃত যেন এক, শুধু পাত্রের বিভেদ। ধন্য হালিমা! 

অনস্তকালের জন্য তুমি হযরত-পরিবারের সহিত জড়াইয়া গিয়াছ। তোমার 



বিশ্বনবী ৃ ৪৮ 
আসন চিরকালের মত বিবি আমিনার পারে সঞ্চিত হুইস্বা রহিয্াছে। 
আল্লার অনস্ত রহমত তোমার উপর বর্ষিত হউক। 

বালক-মুহস্মদ মন্ধায় আসিলেন। নতুন করিয়া আবার তাহার জীবন- 

যাত্রা! শুরু হইল। মরুভূমির বেছুঈন-জীবন ছাড়িয়া এবার তিনি নাগরিক 

জীবন আরম্ভ করিলেন। এই জীবনের পারিপার্থবিকতা এবং আবহাওয়! 

সম্পূর্ণ স্বত্ব 
সুদীর্ঘ পাচ বংসর পর আমিনা আপন ছুলালকে বুকে পাইয়া! অপার 

আনন্দ অন্ভব করিলেন। বৃদ্ধ আব্দল মুতালিবও. এই নুম্দর পৌঁত্রাটির 
মুখণ্র। ও অসামান্ত হাবভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হুইলেন। ন্নেহ দিয়া, 
মমতা! দিয় তাঁহারা এই বালককে আচ্ছন্ন করিয়! রাখিলেন। 

কিন্তু হায়। এ-ম্খ মুহম্মদের ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হইল না। 

আমিনার সাধ জাগিল, তাহার প্রাণের ছুলালকে একবার মদিনায় 

লইয়! গিয়া পিতৃকুলের সকলকে দেখাইয়া আসেন। এই উদ্দেশ্তে তিনি 

উদ্মে-আইমান নায়ী একটি পরিচারিক! সংগে লইয়া মদিন। যাত্রা করেন। 

মদিনায় পৌছিয়া আমিনা তাহার ্বামীর কবর জিয়ারত করিয়া অশ্রবর্ষণ 

করিতে লাগিলেন। অতীত দিনের কত স্থতি আজ তাহাকে পীড়া দিতে 

লাগিল। বালক মুহম্মদও আজ স্পষ্টর্ূপে বুঝিতে পারিলেন, তিনি পিতৃ- 
হীন। তাহার কচি মনেও একটা বেদনার দোলা লাগিল । 

একমাস আনন্দের মধ্যে কাটাইয়া আমিন! পুঅরায় মুহম্মদকে লহইয়। 
মন্ধায় ফিরিয়া আসিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন তিনি মন্কা এবং 

মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছিলেন, তখন অকন্মাৎ তাহার এক সাংঘাতিক 
পীড়া জন্মিল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরপে তিনি সেইখানেই প্রাণত্যাগ 
করিলেন। 

কী করুণ দৃশ্তই না ফুটিয়া উঠিল সেই মরুভূমির মধ্যে! চারিদিকে 

দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি, মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ ! পিত| নাই, 
মাতা নাই, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবাদ্ধব কেহ কাছে নাই। মক্ুপ্রাস্তরে শুধু 
একটি দাসী আর এই বালক, আর পারে দাড়াইয়। তাহাদের উট । শিশু 
মুহস্মদ জীবনে এই প্রথম ভীষণতার সন্ুখীন হইলেন। আমনাকে কোন- 
মতে সেইখানে কবর দিয় উন্মেআইমান মৃহম্মদকে লইয়া মন্ধায় ফিরিয়া 
"আবি লেন। 



৪৯ শিশুনবী এতিম হইলেন 

কিন্তু ইহাই চরম নয়। শিশু-নবীর দুঃখের পিয়ালা এখনও পূর্ণ হব 

নাই। এ"পিয়ালা পুর্ণ হইল তখনই-_বখন ইহার ছুই বংসর পরে বৃদ্ধ 
আবুল মুতালিবও মুহম্মদকে ছাড়িয়া দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। 

একে একে সকল বদ্ধনই কাটিয়া গেল। পূর্বনিধর্ণরিত একটা গোপন 
অভিপ্রায় অন্ুসারেই যেন এই বন্ধন-মুক্তির পালা গুরু হইয়াছিল! মুহম্মা 
এখন মুক্ত। মনের চারিপাশে তাহার আর কোন বন্ধন নাই। বিশ্বের 
বুকে তিনি এখন একা । নিঃসংগ অবস্থায় এবার তিনি পথে বাহির হইলেন। 
অসহায় বালক, অম্মুথে তুর্গম গিরিকান্তার। সহায় নাই, জংগী নাই, পথ 
নাই, পাথেয় নাই। তবু তিনি বুঝিলেন, এই ছুত্তর প্রান্তর একাই তাহাকে 
পাড়ি দিতে হইবে। 



পরিচ্ছেদ ঃ$ ১১ 

সিরিয়া ভমণ . 

দিন যায়। বালক মুহম্মদ কৈশোরে পদার্পণ করিলেন। 
নবুয়ত বা পয়গম্বরী লাভ করিবার জন্য হযরত মুহম্মদকে দীর্ঘ চল্লিশ 

বংসর কাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময় তাহার জীবনে 
ব্যর্থ যায় নাই। বিশ্বনবীর গুরুদায়িত্ব বহন করিবার জন্য এই দীর্ঘদিন 
ধরিয়া আল্লহতালা তীহাকে প্রস্তত করিয়া লইতেছিলেন_-একে একে 

বিভিপ্ন ত্তরের মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া তাহার পয়গম্বর জীবনের বুনিয়াদকে 
মজবুত করিয়৷ গড়িয়া তুলিতেছিলেন। কাজেই বলা যাইতে পারে, 
এরযুগ তাহার গঠনের যুগ_ আয়োজনের যুগ। এখন হইতে হযরতের 
জীবনে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিবে, পাঠক দেখিতে পাইবেন, তাহাদের প্রত্যেকটির 

মধ্যেই একটা গৃঢ় উদ্দেশ্ত নিহিত আছে। 

মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হযরতের জীবনের এক নূতন অধ্যায় 

জারস্ভ হইল। প্রকৃতির পাঠ শেষ করাইয়া আনিয়া আল্লাহ্ এবার মানব 
সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর দিকে হযরতের 

দৃষ্টি ফিরাইলেন। সমাজ-জীবনের বিচিত্র ধারা দেখিয়া কিশোর নবী 
অবাক হইলেন। ইহুদী, থুষ্টান॥ আরব, পারশিক_কত জাতির 

কত বৈশিষ্ট্য তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বাণিজ্য-ব্পদেশে অথবা কা'বা 

মন্দিরের তীর্থ উপলক্ষে যখন নানাদেশ হইতে নান! জাতীয় লোক আসিয়। 
মন্ধা-নগরে সমবেত হইত, তখন বালক মুহম্মদ নীরবে তাহাদের গতি- 
বিধি ও আচার-অন্ুষ্ঠান লক্ষ্য করিতেন। কত মানুষের কত ধারা মক্কা 

তীর্ঘে আসিয়া মিলিত হইত, আবার ছু'দিন পরেই কোথায় মিলাইয়! যাইত। 
বাহিরের বিশ্ব যে কত বিরাট, কত বিপুল, তখন হইতেই তিনি তাহ 
ভাবিতে শিখিলেন। কেমন করিয়৷ কোথায় কোন্ জাতি বাস করে, কেমন 

তাহাদের দেশ, কেমন তাহাদের জীবন, জানিবার জন্য স্বভাবতই তাহার মনে 
কৌতূহল জন্মিল। 

তৎকালে সায়া ও এয়মন প্রদেশের সহিত আরবের বাণিজ্য চলিত। 

ব্যবসায়িগণ উটের কাফেলা লইয়া সিরিয়া যাত্রা করিত। বালক মুচম্মদ 
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দূর হইতে মক্কার তোরণে-তোরণে এই সকল কাফেলার যাওয়া-আসা 
লক্ষ্য করিতেন। কৌতুহলী মন তাহার কোন্ হ্ুুদূরে ছুটি়া যাইত। জন্ম- 
ভূমির বাহিরে যে বিশাল জগৎ পড়িয়! আছে, সেই জগতের সহিত পরিচিত 
হইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। কেমন করিয়৷ মক্কার সীমাপ্রাটীর 
পার হইয়! বাহিরের জগতের সন্ধান লইবেন, তাহাই তিনি ভাবিতেন। 

নুখের বিষয়, এ সাধ তাহার অচিরেই পূর্ণ হইল। 
মুহম্মদের বয়স তখন বারো বৎ্সর। আবুতালিব অন্তান্ত মক্কাবাসীদিগের 

সহিত মালপত্র বোঝাই করিয্না সিরিয়া যাত্রা! করিতেছেন, এমন জময় মুহম্মদ 
আসিয়া বলিলেন, “চাচাজান, আমিও যাইব ।» 

আবুতালিব মুহম্মদকে এতই ন্নেহ করিতেন যে, তিনি তাহার এই 

অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মুহম্মদ যেরূপ অসাধারণ মেধাবী ও 

সচ্চরিত্র ছিলেন, তাহাতে তাহাকে সংগে লইয়া গেলে মনে আবুতালিবের 
লাভ ছাড়া কোন ক্ষতির সম্ভাবনাই নাই, তাহা তিনি ভাল করিয়া জানিতেন। 

হাসিমুখে তাই আবুতালিব এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 
হযরতের জীবনে আজ এক নৃতন দিন। ভাবী বিশ্বনবীর আজ প্রথম 

বিশ্বপরিচয়। আনন্দ ও কৌতুহলে তাহার সারা প্রাণ ছুলিয়৷ উঠিল। 
উটের পিঠে চড়িয়া তিনি মরুভূমি পার হইয়া! চলিলেন। নিখিলের 
চিরনুন্দর স্থষ্টি-*আল্লার প্রিন্ব নবী মুহম্মদ-..আজ ঘর ছাড়িয়া সর্বপ্রথম 

বিদেশে যাইতেছেন, বহিংপ্রকৃতি আজ তাই যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। 

কোন রাজপুত্র দেশ-ভ্রমণে বাহির হুইলে যে-পথ দিয়া তিনি যান, সে-পথের 
উভয় পার্খে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়া যায়, হযরতের পথের ছুইধারেও 
তেমনি চাঞ্চল্য জাগিয়া' উটিল। বিশ্বের সমস্ত উপাদানই আজ যেন মুহম্মদকে 
একটু সেবা করিতে পারিলে পরম ধন্য হয় 1 

কাফেলা ধীরে ধীরে গস্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
ব্ছ প্রাচীন নগরীর সহিত মুহম্মুদেদ পরিচয় ঘটিল। হেজার নামক নির্জন 
পার্বত্য মরু-প্রান্তরে উপনীত হইলে মুহম্মদ জানিতে পারিলেন, এই সেই 
প্রাচীন নগরী- যেখানে দসমুদ্* আতির বাসস্থান ছিল। হযরত ইক্রা- 
হিমের আবির্ভাবেরও পুর্বে এই দুধ জাতি এখানে বাম করিত। ইহারা 

ঘোর পৌত্তলিক ছিল, আল্লাকে কিছুতেই ইহারা স্বীকার কর্িত না। 
তখন আল্লাহতালা ইহার্দিগকে হ্দোয়েত করিবার জন্ম শসস্ 
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সালেহ. পরয়গম্বরকে, পাঠাইয়া৷ দিলেন। জমুদগণ প্রথমতঃ তাহাকে কিছুতেই 
বিশ্বাস করিল না।. নিকটবর্তী একটি পর্যতগুহার দিকে নির্দেশ করিয়া 
বলিল: ঘ্যদি এ গুহার মধ্য হইতে তুমি একটি গর্ভবতী উট আমাদের 

সম্বুখে বাহির করিয়া! আনিতে পাব, তবেই বুঝিব যে তুমি পয়গম্বর । 
একথা শুনিয়া হযরত সালেহ আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা করিলেন ৷ 

আল্লাহ, তাহার প্রার্থনা শুনিলেন। শীন্রই পর্তগুহা হইতে একটি উট 

বাহির হইয়া আসিল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি শাবক প্রসব করিল। 
সমুদদিগের অনেকেই এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া হযরত সালেহকে 
পয়গন্বর বলিয়া! মানিয়া লইল এবং আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন 

হযরত সালেহ সেই উটটিকে রাখিয়া চলিয়া! গেলেন। বলিয়া গেলেন ঃ 

“সাবধান, তোমরা এই উটকে কখনও মারিয়া ফেলিও না। ইহা! আল্লাহতালার 

দান। যদি ইহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার কর, তবে আল্লার গজব 
তোমাদের উপর নামিয়া আসিবে 1” 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সমুদগণ ক্রমে ক্রমে আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়া 

পুনরায় মৃতিপুজা আরম্ভ করিল এবং অবশেষে একদিন উটটিকেও মারিয়া 
ফেলিল। 

সংগে সংগে আকাশ-পথে ভীষণ বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্পের শব্দ উখিত, 

হইল। নিমেষের মধ্যে রোজ-কিয়ামৎ ঘটিয়! গেল। পরদিন দেখা গেল, সমগ্র 
সমুদ জাতি নিশ্চিহ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দেশ একটা বিজন মরুভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে । 

সমুদ জাতির এই কাহিনী শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহাদের দেশের এই 

শোচনীয় পরিণতি দেখিয়। হযরতের মনে ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। 

মরুভূমি পার হুইয়া কাফেলা বোসরা-সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। এইবার, 
আর-এক নুতন দৃশ্ত হযরতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এতদিন তিনি 

প্রকৃতির কুত্রগন্ভীর রুক্ষ মুতিই দেখিয়া আসিয়াছেন, গিপ্ধ শ্যামকাস্তি 

দেখেন নাই। এইবার তাহা দেখিতে পাইলেন। বোসরার তক্ঃলতার 
কী শ্তামল শ্রী। ছায়াঢাকা পাখীডাকা কুগ্ততল, শাখায় শাখায় ফুল ও 
ফল, কোথাও বা উচ্ছল কলকল নদীজল! হৃষ্টির এই রুপবৈচিত্র্য 

দেখিয়! তাহার কিশোর কল্পনা কাহার সন্ধানে কোন্ অনন্তের পানে ছুটিরা 
চলিল।. আল্লাহতালার অস্তিত্ব, একত্ব এবং স্জন-লীলার চমৎকারিত্কু 
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'একসংগে ধেন জোর করিয়া তাহার মনের উপর দাগ কাটিয়া বগিয়া 
গেল। ূ 

মোয়াবাইট ও এমনাইটদিগের প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্য 
দিয়া কাফেলা বোসরা নগরে উপনীত হুইল। তৎকালে এই নগরী নেষ্টরীয় 

থৃষ্টানদিগের বাসভূমি ছিল। প্রতি বৎসর এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা 

বসিত। নানা দুরদেশ হইতে সওদাগরগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আসিত। 
এইখানে আসিয়া আবৃতালিব তাঁবু ফেলিলেন। নিকটেই ছিল একটি 

মঠ। বহিরা নামক জনৈক খৃষ্টান সন্তাসী এই মঠে বাস করিতেন। 

অনতিবিলম্বে বহিরা মঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কাফেলার 

চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মুহম্মদের হস্ত ধারণপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 

“এই ত সেই বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক! এই ত সেই যিশুর প্রতিশ্রুত 

শাস্তিদাতা! আল্লাহ্ ইহাকেই ত সকল জগতের আশীর্বাদ স্বরূপ পাঠাই- 

ঘাছেন।” বাইবেলে বধিত অনাগত মহানবীর সমস্ত লক্ষণ তিনি 
মুহপ্মদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই তিনি মুহম্মদকে চিনিভে 
পারিয়াছিলেন। 

বহিরা ছিলেন নেষ্টরীয় খুষ্টান। খুষ্টানদিগের অন্যান্তা জম্প্রদায় 

তখন পৌত্লিকতার পাপপংকে আক নিমজ্জিত । কিন্তু নেষ্টরীয় 
সম্প্রদায় আদৌ কোন পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেন না, এমন কি ক্রুশ- 
চিহ্কেও তাহারা পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়া বর্জন করিতেন। ঘিষ্ত- 
খুষ্টের প্রচারিত ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল তাহাদের ধর্মজীবমের 
প্রধান লক্ষ্য । এই সব কারণে সাধু বহিরা বাইবেলে বধিত যিশুর পরবর্তা 
নবীর আগমন সন্বদ্ধে অনুসন্ধিৎস্থ ছিলেন এবং সেই ভাববাদীর আবির্ভাব 
যে আসন্ন হইয়া! উঠিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেনশ। নানা নৈসর্সিক 
পরিবর্তন ও অদ্ভূত প্রাকৃতিক ঘটনাদৃষ্টে তৎকালীন অনেক দিব্যাৃষ্টিসম্পন্ন 

সাধুপুরুষই একথা বিশ্বাস করিতেন। কাজেই বহিরার পক্ষে হযরত 
মুহণ্মদকে চিনিতে পারা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার হয় নাই। 

বহিরা হযরত মুহম্মদের সম্মানার্থ এক ভেজসভার আয়োজন করিয়া 
আবুতালিব ও তাহার সংগীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই উপলক্ষে 
হযরত মুহ'্মদের সহিত তাহার নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইল। 
বহিরা আবৃতালিবকে মুহম্মদ সহদ্ধে সতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন। সিরিয়ার 
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ইহ্দীদিগের হন্তে যাহাতে এই বালক না পড়ে, সেজন্ত তিনি বিশেষভাবে 
তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, কারণ তাহার আশংকা হইল ইহ্দীরা 
ধদি এই মহাপুরুষের সন্ধান পায়, তবে নিশ্চয়ই ইহাকে মারিয়া ফেলিবে। 

বহ্রার সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে মুহম্মদ খুই্ধর্ম সম্বন্ধে মোটা 
মুটি একটা জ্ঞান লাভ করিলেন। বাহিরে খুষ্ট-জাতির বিকৃত রূপ এবং 
নেষ্টরীয় সম্প্রদায়ের সহিত তাহার পার্থক্য দেখিয়া খুষ্টধর্মের ভিতরকার 

চিত্র তাহার চক্ষে সম্যক পরিস্ষুট হইয়া উঠিল। এই জ্ঞান পরে তাহার 

কাজে লাগিয়াছিল। 

আবুতালিব মুহন্মদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। ইহুদীদিগের সম্পর্ক 

যথাসম্ভব এড়াইয়৷ সেবারকার মত তিনি বাণিজাযাত্রা শেষ করিলেন। 

হযরতের সিরিরা ভ্রমণের মধ্যে আল্লার কতকগুলি প্রচ্ছরন উদ্দেশ্য 

নিহিত ছিল। বোসরার শ্ঠামল শমথক্ষেত্র ও পুষ্পবিতানের মধ্যে কিশোর- 

নবী দেখিতে পাইয়াছিলেন আল্লার স্ষ্টিলীলার কমনীয় রূপ, জমুদ জাতির 
বাসভূমির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিয়াছিলেন পৌত্বলিকতা ও খোদাপ্রোহিতার 
ভয়াবহ পরিণাম আর বহিরার সহিত সাক্ষাতের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছিলেন 

ৃষ্টর্মের সহিত সত্যিকার পরিচয়। তিনটিই তাহার জীবন-সাধনায় যথেষ্ট 
সহায়তা করিয়াছিল। 



পরিচ্ছেদ ঃ ১২ 

আল্-আমিন্ 
আবুতালিব সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আঙমিলেন। সেবার বাণিজ্যে তাহার 
প্রচুর লাভ হইল। 

ইহার পর আরও কয়েকবার হযরত মুহম্মদ বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে 
গিয়াছিলেন। ইহুদী, খুষ্টান, পারশিক প্রভৃতি তৎকালীন জাতি সমূহের 
ধর্ম, সংস্কার ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপেই তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন । 

অবসর সময়ে হযরত মুহম্মদ মেষ চরাইতেন। মেষচারণের সহিত 

পয়গম্বর জীবনের এক আশ্চর্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে 

অনেক পয়গণ্ধরই মেষপালক ছিলেন। ইহার একটা গুঢু কারকারণসন্ন্ধ 
আছে। উনুক্ত নীল আকাশের তলে বিশাল প্রান্তরে এক পাল মেষ 

আর তার একজন চালক। কোন মেষ যাহাতে বিপথগামী না হয়, 

অপরের শশ্ক্ষেত্র নষ্ট না করে, হারাইয়া না যায়, বাঘে না ধরে, অথচ 

প্রত্োকেই উপযুক্ত আহার পাইয়া হষ্টপুষ্ট হইয়া সন্ধ্যাকালে প্রভুর গৃহে 
নিবিষ্বে ফিরিয়া আসে, ইহাই থাকে মেষচালকের প্রধান কর্তবা ও লক্ষ্য । 

এই কর্তব্য ও লক্ষ্যের সহিত পয়গঞ্ধর-জীবনের কর্তব্য ও লক্ষ্যের কত 

নিকট-সন্বন্ধ! পয়গঞ্ধরও ত এক একটা জাতির এমনি পরিচালক । মেষ- 

চালকের মত সেও ত নর-চালক! খোদার বান্দার পিছনে থাকিয়া তাহা- 

দিগকে স্থপথে চালনা করা এবং ইহলোকের ও পরলোকের খোরাক 

জোগাইয়া পরিপুষ্ট অবস্থায় সকলকে প্রতৃুর ঘরে. পৌছাইয়৷ দেওয়াই ত 
তাহার কর্তব্য। এই কর্তব্য, এ দায়িত্বকে বাস্তব রূপে উপলব্ধি করিবার 

জন্যই পয়গদ্ধর মেষচালনা করিতে ভালোবাসিতেন। লোকালয়ের বাহিরে 

নির্জন পাহাড়ের ধার, উপরে উদার নীল আকাশ, নিয়ে দিশস্ত-বিস্ৃত 
মাঠ, অমাজ ও সংসারের কলকোলাহল হইতে সেস্থান চিরমুক্ত। চমৎকার 
পারিপান্থিকতা ! প্রকৃতির নিবিড় নীরবতার মধ্যে ফ্েপ্রশাস্তি লুকাইয়া 
থাকে, এইখানে আমিলেই তাহা উপনন্ধি করা যায়। অঙীমের স্পর্শ 
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মনকে যেন উতলা করিয়া তুলে। বনানীর পত্রমর্শর, গিরিনিঝরের 

কুলুকুলুধ্বনি, কু্ছমের স্গিগ্ধ হাসি, বিহংগের কলগীতি-_সমঘ্তই মনকে 
পৰিত্র করে। এইখানে চিরমৌনা প্রকৃতি যেন কথা কহিতে চাহে। 
নীরবতার অতল গহনে মন এখানে ডুবিয়া যায়। অসীমের কত কী গোপন 

বাণী সে শুনিতে পায়। এইখানেই ত স্থষ্টির গৃঢ় রহস্য ধরা পড়িবার 
কথা। আল্লার বাণী নামিয়্া আসিবার পক্ষে ইহাই ত উপযুক্ত ক্ষেত্র। 

ভিতরে-বাহিরে এমনি করিয়া হযরত মুহম্মদের পয়গন্ধর-জীবনের 

গঠন-কার্য চলিতেছিল। একদিকে বাহির হইতে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিতেছিলেন, অপর দিকে ভিতর হইতে তাহার মন প্রস্তুত হইতেছিল । 

এই সময়ে তিনি এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। বৎসরের 

এক-একটি নির্দিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে তখনকার দিনে 

এক-একটি মেলা বসিত। এ সমস্ত মেলায় বিবিধ পণ্যব্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় 

ত হুইতই, অধিকস্ত কাব্যযুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ইত্যার্দিও চলিত। 
দলে দলে লোক আসিয়া এ সব মেলায় যোগদান করিত। বিভিন্ন গোত্রের 
দলপতিরাও উপস্থিত থাকিতেন ! তাহাদের সন্মুখ কবিরা আপন আপন 

গোত্রের বংশ-মর্ধাদ! ও অন্যান্য কীত্তি-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া নিজেদের 

কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিত। কখনও বা কোন বীর নিজের রণনৈপুণ্য 

ও বিজয়-গাথার আবৃত্তি করিয়া এবং সংগে সংগে অপর গোত্রের কাপুরুষতা 

ও কুৎসা-কাহিনী বর্ণনা করিয়। উত্তেজনার স্যষ্টি করিত। এই সমস্ত 
ব্যাপার হইতেই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি ও গৃহযুদ্ধের 
স্থত্রপাত হইত। 

একবার এইরূপ একটি দাবানল জলিয়া উঠিল। তখন যতগুলি মেলা 

হইত, তাহাদের মধ্যে, “ওকাঞ্জ মেলাই ছিল সর্বপ্রধান। এই মেলা হইতেই 

স্বাভাবিকভাবে একটি কলহের স্ষ্টি হইল এবং পরে সেই কলহই ভীবণ 
যুদ্ধে পরিণত হইয়া আরবের সকল গোত্রের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। 
একারদিক্রমে পাচ বৎসর ধরিয়া এই গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল এবং হাজার হাজার 

লোক ইহাতে মারা গিয়াছিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ “হর্বে-ফোজ্জার' 
( অন্যায় সমর ) নামে অভিহিত। 

হাশিম বংশও এই যুদ্ধে লিগ্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 
আবুতালিব ও তাহার আত্ীক়-স্বজনও ছিলেন । শেষদিকে হযরত মুহম্মদকেও 
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পিতৃব্যের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তবে তিনি কার্ধতঃ 
ঘুদ্ধ করেন নাই, পিতৃব্াদের সংগে থাকিয়া তাহাদের তীর কুড়াইয়া 
দিতেন মাত্র। 

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের কোনই দোষ ছিল না। বিপক্ষগণ অন্যায়- 

ভাবে তাহাদ্দিগের উপর আক্রমণ করাতেই কোরেশগণ যুদ্ধে, নামিতে বাধা 

হন। | 

হযরত মুহম্মদের যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ইহাই প্রথম। এই যুদ্ধে তিনি 
কোন সক্রিয্ন অংশ গ্রহণ না করিলেও একটা মন্তবড় লাভ তাহার হইয়াছিল । 

আরবদিগের মধ্যে যেনিঠুরতা ও বর্বরতা লুকাইয়া ছিল, তাহা যেন মৃত্তি 
ধরিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বিনা কারণে মান্ুষ 
মানবের প্রতি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে! বিনা কারণে মানুষ এমন করিয়া 

মানুষের ব্ক্ত পান করিতে পারে! সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর ধরিয়া কত ঘরেই 
না কত ক্রন্দন, কত হাহাকার উত্থিত হইয়াছে! কত নারীই না বিধবা 
হইয়াছে, কত টির হইয়াছে। এই অন্যায় জুলুমের কি কোন 
প্রতিকার নাই ? 

মুহম্মদ বসিয়! বসিয়া! ভাবেন। 

স্থখের বিষয়, এই চিস্তার তিনি একজন দোসর পাইলেন। ইনি 

মুহম্মদের কনিষ্ঠ পিতৃব্য জুবায়ের। এই তরুণ যুবক ছিলেন নিশান-বরদীর, 

কাজেই তিনিও বাস্তব যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করেন নাই। একজন নিশানধারী, 

আর একজন তীরসংগ্রহকারী। কাজেই রণক্ষেত্রে কী বীভৎস লীলা চলিয়াছে, 

তাহা সম্যকরূপে দেখিবার ও ভাবিবার মত মনের অবস্থা উভয়েরই ছিল। 
ঘুদ্ধে যাহার! লিপ্ত থাকে, তাহার! ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বুঝিতে পারে না'। 

যাহারা দর্শক, তাহারাই তাহা ভালোরূপে বুঝিবার সুযোগ পায়। 

হযরত মুহম্মদ ও জুবায়েরও এই কারণেই এই ভয়াবহ যুদ্ধের স্বরূপ দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। 

একট! সন্ধির দ্বারা এই আত্মঘাতী যুদ্ধের পরিসমাণ্থি কর! হইল । 
কিস্তু হযরতের মন তখনও শ্রাস্ত হইল না। আর্ত, পীড়িত ব্যধিত, 

অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার জঙ্য- সংগে সংগে অত্যাচারীকে বাধা 

দিবার জন্য-_-তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। পূর্বে আরবের প্রথা ছিল যে 
গোত্রের কোন লোক কোন অন্যায় করিলেও তাহাকে দলগতভাবে 



বিশ্বনবী ৫৮ 

সমর্থন কর! হইত। হযরত দেখিলেন, এই কুৎসিৎ মনোবৃত্িই সকল 
সর্বনাশের মূল। যে-ক্ষেহই অন্যায় করুক, তাহা অন্যায়ই এবং তাহাকে 

রোধ করিতেই হইবে-_ইহাই হইল তাহার দৃঢ় পণ। 
এতদুদ্দেশ্তে আরবের কতিপয় উৎসাহী যুবককে লইয়া তিনি একটি 

সেবাসংঘ গঠন করিলেন। সেবকগণ আল্লার নামে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন ঃ 
০) আমরা! নিঃস্ব অসহায় ও হুর্গ তদ্দিগকে সেবা! করিব। 

২) অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দিব । 

(৩) অত্যাচারিতকে সাহায্য করিব। 

0৪) দেশের শাস্তি ও শুখলা রক্ষা করিব। 

(৫) বিভির গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিব। 
এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা-বাণীর নাম হইল “হিল্ফ-উল্-ফযুল।+ 
তরুণের কী ন্বদ্দর ও শাশ্বত আদর্শই না আমর! এখানে পাইলাম । উপরোক্ত 

পাঁচটি আদর্শ যুগে-যুগে দেশে-দেশে সকল তরুণেরই অনুকরণীয় নহে 
কি? আর্তকে সেবা করা, অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া, উৎপীড়িতকে সাহায্য 

করা, দেশের শান্ত ও শংখলা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন জন্প্রদায়ের 

মধ্যে মিলন ও মৈত্রী স্থাপন করা-_ইহাই ত তরুণের ধর্ম। এই তরুণকেই 
ত আমর! কামনা করি। তরুণের এক হাতে থাকিবে সেবা, প্রেম ও 

সংগঠনের উপচার, অন্য হাতে থাকিবে নাঙ্গা তলোয়ার । সত্য, সুন্দর 

ও মংগলকে সে বরণ করিবে-__-অসত্য, অনস্ুন্দর ও ক্মমংগলের বিরুদ্ধে সে 

জেহাদ করিবে। তরুণকে আসিতে হইবে ফুলের মত নুন্দর হইয়া__ফলের 
অন্তহীন জভ্তাবনা লইয়া। বাহিরে সে হইবে উচ্ছল লীলা-চঞ্চল, কিন্ত 

ভিতরে সে হইবে একজন সংযমী সাধক। সে আসিবে প্রাণের প্রাচ্য 
লইয়া_বিক্ত হস্তে নয়। দক্ষিণ-সমীরণে সে হাসিবে, নাচিবে, খেলিবে বটে, 

কিন্তু বিদায়-বেলায় সে রাখিয়া যাইবে তাহার প্রাণের সমস্ত সঞ্চয়কে এ পুরাতন 
বৃক্ষের কাণ্ডে কাণ্ডে, ভালে ডালে। তরুণের হাতে এমনি করিয়৷ বর্ষে বর্ষে 
আসিবে পুরাতনের পুষ্টি ও নবজীবনের উল্লাস। তরুণের বিদ্রোহ হইবে 
তাই স্টটিধ্মী) তার জীবনের লীলা প্রকাশ পাইবে পুরাতনকে অস্বীকার 
করিয়া নয়-_সহজ ভাবে তাহাকে স্বীকার করিয়া ; স্বতন্ত্র হইয়া নয়__তাহাকেই 

আশ্রয় করিয়্া। এত প্রাণ-প্রাচূর্য লইয়া সে আসিবে যে, প্রাচীনের সমস্ত দৈন্য 
ও ক্মভাব ঢাকিয়। দিয়্াও তাহার প্রাণশক্তি যথেষ্ট অবশিষ্ট থাকে। প্রাচীনকে 
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তাই সে ভয় করিবে না বা অন্বীকার করিবে না; তার সব অক্ষমতাকে 
মানিয়া লইয়াই তাহাকে আসিতে হইবে। এইখানেই ত তরুণের কৃতিত্ব। 
তরুণ হইবে একজন '“মব্দ্ই-মুমীন্--শোর্ষেনবীর্ষে জ্ঞানে-গুণে বলিষ্ঠ কর্মবীর। 
এই আদর্শ-তরুণ বেশেই আমর দেখিলাম যুবক-নবী মুহম্মদকে। এই তরুণের 

সেদিনও যেমন প্রয়োজন ছিল, আজও আছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন । দেশ ও 
জাতি এই তরুণকে আজ সারা প্রাণ দিয়া কামনা করে। 

হযরতের প্রতিষ্ঠিত সেবাসংঘ বেশ ভালোভাবেই চলিতে লাগিল । হযরত 

ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোথায় কোন্ অনাথ বালক ক্ষুধার 
জালায় ক্রন্দন করিতেছে, কোথায় কোন্ ছুঃস্থ পীড়িত রুগ্ন ব্যক্তি আর্তনাদ 

করিতেছে, কোথায় কোন্ বিধব৷ নারী নিরাশ্রয় হইয়াছে, তাহাই তিনি জন্ধান 

করিয়া ফিরিতেন। কোথাও বা তিনি এতিম শিশুকে কোলে লইয়া আদর 
করিতেন, কোথাও বা রোগীর শয্যাপার্থে বসিয়া তাহার পরিচর্যা করিতেন, 
কোথাও বা অন্য কোন কল্যাণ-কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়! প্রাতিবেশীকে 

সাহায্য করিতেন। এমনিভাবে লোকসেবায় তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। 

এই সেবা, এই ত্যাগ, এই মানব-প্রীতি কি কখনও ব্যর্থ যাইতে পারে? 

সত্যিকার কল্যাণ-প্রচেষ্টা ও নিঃস্বার্থ সেবা মানুষ কতদিন অস্বীকার করিয়া 

চলিবে? আরবগণ তাই দিনে দিনে মুহম্মদের প্রতি আকুষ্ট হইতে লাগিল। 

মুহম্মদ যে ভণ্ড নয়, এ বিশ্বাস সকলের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গেল। অবশেষে 
এমন হইল যে, আরবগণ একবাক্যে তাহাকে “আল্. আমিন_-অর্থাৎ “বিশ্বাসী 
-_এই উপাধি দান করিয়া ফেলিল। মুহম্মদ" নাম চাপা পড়িয়া গিয়া 
“আল্-আমিন নামই ভাপিয়া উঠিল। দেখা হইলেই লোকেরা-বলিয়া উঠিত £ 

“এই যে আমাদের “আল্-আমিন আসিতেছে !” 
নীতিধর্মবিবজিত ঈর্ধাবিদ্বেকলুষিত পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ 'মারবচিত্তে এতথানি স্থান 

লাভ করা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না। অনুপম চরিত্র-মাধুর্য, সততা, আস্ত- 
রিকতা ও অকৃত্রিম মানব-প্রেম ছিল বলিয়াই মুহম্মদের পক্ষে ইহা৷ সম্ভব হুইয়াছিল। 

বস্ততঃ হযরতের “আল্-আমিন্য উপাধি লাভের মধ্যে এই সত্যই আমরা 
উপলব্ধি করিলাম যে, ভবিষ্যৎ-জীবনের সমস্ত সার্থকতা নির্ভর করে বালা- 

জীবনের সত্যবাদিতার উপরে । সত্যবাদিতাই চরিব্র-গঠনের প্রথম উপকরণ । 

আমাদের অভিভাবকর্দিগকে এইখানে পাঠগ্রহণ করিতে অনুরোধ করি । 



পরিচ্ছেদ £ ১৩ 

শাদী মুবারক 

এই সময়ে মন্কানগরে কোরেশ গোত্রে এক অন্তাস্ত বিধবা-মহিল! বাস 

করিতেন। নাম তাঁহার খাদিজাঁ। এমন সতীসাধবী পুণ্যময়ী নারী তখনকার 

দিনে আরবে আর দ্বিতীয়টি ছিল না! সমগ্র দেশ জুড়িয়া যেখানে নারীত্বের 

প্রতি লাঞ্ছনা ও দুর্গতির লীলা চলিতেছিল, নারী যেখানে কেবলমাত্র 

ভোগের বন্ত রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল সখানে এই মহীয়সী 

মহিল| আপন মর্যাদা বাচাইয়া৷ পবিভ্রভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। 

অন্তরের শুচিতায় ও শুত্রতায় এতই তিনি যশস্বিনী হইয়াছিলেন যে, লোকে 

তাহাকে খাদিজা ন! বলিয়! 'তাহিরা” ( পবিভ্রা ) বলিয়া ডাকিত। 

খাদিজার শুধু যে অন্তরের এশ্বর্যই ছিল, তাহা নহে; প্রভৃত ধনসম্পাত্তিরও 
তিনি অধিকারিণী ছিলেন। তাহার ছুইবার বিবাহ হইয়াছিল; কয়েকটি 

পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যুকালে অগাধ ধনসম্পত্তি রাখিয়া 

গিয়াছিলেন; সেই স্ত্রেই তিনি এমন সম্পশালিণী হইয়াছিলেন। তাহার 
বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। কর্মচারী দ্বার| তিনি নানাদেশে বাণিঙ্গ্য চালাইতেন 
এবং নিজেই সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধান করিতেন। একজন নারীর পক্ষে 

এত বড় একটা ব্যবসায় পরিচালন করা তখনকার দিনে কম কৃতিত্বের বিষয় 
ছিল না। 

এদিকে “আল্-আমিনের গুণগরিমাও আরবের সর্বন্্ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 

ত্যাগ, সেবা, সততা ও চরিত্র-মাধূর্ষ দ্বারা তিনি সারাঁ আরবের হৃদয় জয় 

করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাই নয়, বৈষয়িক বুদ্ধিতেও মৃহম্মদ সকলকে হার. 
মানাইয়াছেন। যতখারই তিনি বাণিজ্য করিতে গিয়াছেন, ততবারই তিনি 
প্রচুর লাভ করিয়া ফিরিয়া! আসিয়াছেন। 

এই ধীশক্তিসম্পর প্রতিভাবান যুবকটির কীতিকথা বিবি খাদিজার কর্ণে 

পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটে নাই। অন্তরের অন্তস্থলে তীহার সাধ জাগিতেছিল-_ 
এই চরিত্রবান যুবকটির উপর যদি তিনি তাহার বাণিজ্য-ভার অর্পণ করিতে 

পারিতেন | 



৬১ শাদী-মুবারক 

এই উদ্দেশ্তে খাদিজা একদিন মুহন্মদকে ভাকিয়া পাঠাইলেন। দূর 
সম্পর্কে মৃহম্মণ তাহারা চাচাতো ভাই হইতেন। মুহম্মম আসিলে খাদিজা 
বলিলেন £ পন্রাত:, আমার একটি অনুরোধ আপনি রাখিবেন কি? 

মুহম্মদ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন ; “কী অন্থরোধ, বলুন ?” 
“আমার এই তেজারতির ভার আপনাকে লইতে হইবে। ইহার জন্য 

আপনাকে আমি ছিগুণ পারিশ্রমিক দিব ।” 
হযরত মনে মনে খুশী হইলেন; তবে তিনি তখনই কোন চূড়ান্ত জবাব 

দিলেন না! বলিলেন: “আমার চাচাজীর মতামত লইয়া আপনাকে 
জানাইব।” 

মুহম্মদ আসিয়া আবৃতালিবকে একথা বলিলেন। আবুৃতালিব অত্যন্ত 

আনন্দিত হইলেন। অবস্থা ত তাহার স্বচ্ছল ছিল না; তাই এ প্রস্তাব 
তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। 

কাফেলা প্রস্তত হইল। মুহম্মদ বাণিজ্যে চলিলেন। 
এবার দামেশক্ অভিমুখে । ইয়াজেব, হাইফা, জেরুজালেম প্রভৃতি 

প্রসিদ্ধ বাঁণিজ্য-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে মুহম্মদ 
দামেশকে পৌঁছিলেন। সবত্রই তাহার প্রভূত লাভ হইল। 

অন্যান্তবার হযরত বাণিজ্য করিতে যাইতেন পিতৃব্যের হকারীরূপে, 
এবার গিয়াছিলেন বিবি খাদিজার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরপে। কাজেই 
এবারকার বাণিজ্যে একটা স্বাধীনতার আনন্দ ছিল। আপন অস্তশ্রিহিত 

শক্তি ও গুণাবলীকে তিনি এবার কাজে লাগাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
আশানুব্ূপ লাভ হওয়ায় হযরত তাই মনে মনে একটা আত্মপ্রত্যয় ও নব- 
স্থষ্টির আনন্দ উপভোগ করিলেন । 

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। বিবি খাদিজা মুহম্মদের আসাপথ 
চাহিয়া আছেন। একটা কিসের যেন অশান্তি ও উদ্বেগ তাহার মনকে 

ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। মুহণ্মদের প্রশান্ত কমনীয় মৃতি নিশিদিন 
তাহার মনে জাগিতেছে। এই অহেতুক ব্যগ্রতা ও আকুলতার কারণ 
কী? একি প্রেম? কে বলিবে! বিধবা হইবার পর বহু গণ্যমান্ত 

ব্যক্তি খাদিজাকে বিবাহ করিবার জন্য পয়গাম পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তিনি 
কাহারও প্রন্তাব গ্রহণ করেন নাই। আজ এ কী' নৃতন অনুভূতি তাহার. 
অন্তর-তলে দেখা দিল? জীবনের ন্ুপ্ত সাধ এই অবেলায় ফেন আবার 



বিশ্বনবী ৬২ 

জাগিয়া উঠিল ! খাদিঞ্র! কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। একটা নৃতন 
প্রেরণা আসিল্া ষেল তাহার অন্তরকে বাহিরে টানিয়! লইয়া চলিল, কিছুতেই 
তিনি আপনাকে আপনার মধ্যে লুকাইয়। রাখিতে পারিলেন না। 

একদিন অপরাহ্থে খাদিজা আপন গৃহের চত্বরে দাড়াইয়া দিগন্তের 
পানে চাহিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন £ মরুভূমির ওপার 
হইতে উটের পিঠে চড়িয়া মুহম্মদ ফিরিয়া আসিতেছেন! একুষ্টে 

তিনি সেইদ্িকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইতে লাগিল, একটি বিহিশতী 

রডিন স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে তাহার নয়ন-পথে রূপায়িত হইয়া! উঠিতেছে। 
মুহম্মদ আসিয়া সমস্ত হিসাবপত্র ও টাকাকড়ি বুঝাইয়া! দ্িলেন। 

প্রচুর লাভ হইয়াছে দেখিয়া খাদিজা মুহম্মদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। 
তাহার সততা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়াও তিনি মুগ্ধ হইলেন। প্রতিশ্রুত 

পুরস্কার দিয়! তিনি তাহাকে সন্ভষ্ট করিলেন । 

দিন যায়। খাদিজার অন্তর ক্রমেই উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতে লাগিল 
অবশেষে তিনি সত্যই বুঝিতে পারিলেন, মুহম্মকে তিনি ভালোবাসিয়া 
ফেলিয়াছেন। মুহম্মপকে বিবাহ করিবার জন্য তাই তিনি ব্যাকুল হইয়া 
উঠিলেন। 

নফিসা নারী খাদিজার এক সহচরী ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষেরই 
আত্মীয়া। খাদিজা তাহার নিকটে আপন প্রাণের গোপন কথা ব্যক্ত 

করিলেন। মুহন্মদের মতামত জানিবার জন্য তিনি তাহাকে নিষুক্ত 
করিলেন। 

নফিসা মুহম্মদের নিকট পৌছিয়া প্রসংগটি অতি সুন্দরভাবে উথাপন 
করিলেন। বলিলেন ঃ “আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন? 

ন্গিগ্ধ হাসি হাসিয়া মুহম্মদ বলিলেন; *কে আমাকে বিবাহ করিবে? 
বিবাহ করিবার মত সামর্থ আমার কৈ? 

নফিসাঃ “যদি তাহার সুব্যবস্থা হয় ? 

মুহম্ম £ “তার মানে ?” 
নফিসা ২ “মনে করুন যদি কোন জন্ত্রাস্ত ঘরের মহিলা--যিনি 

রূপে-গুণে ধনে-মানে অতুলনীয়া__আপনাকে বিবাহ করিতে চান ? 
মুহদ্মদ £ “কে তিনি? শুনিতে পারি কি ? 

নফিসা £ প্তিনি বিবি খাদিজা 1” 



-৬৩ শাদী-মুবারক 
মুহম্মদের প্রাণ ছুলিয়া উঠিল। তিনিও মনে মমে এই অনুমানই 

করিতেছিলেন। বিবি খাদিজার প্রতি তাহার অন্তরও আকৃষ্ট না হইয়া 
পারিল না। খাদিজা পরিণতবয়ন্কা এবং বিধবা হইলেও তাহার মধ্যে 
একটা শান্ত শ্রী ও ফিরদৌসের সুষমা লুকাইয়া ছিল। সেই পবিভ্র 
সৌন্দর্য লালসার দৃষ্টিতে কখনও ধরা পড়ে না? শুচি-ুভ্র অন্তদৃষ্টি দিয়া 
তাহা দেখিতে হয় এবং তাহা ভোগ করিতে হইলে সংযম ও সাধনা দ্বারা 

হৃদয়কে পৃব হইতেই পবিভ্র করিয়া রাখিতে হয়। 
মনে মনে মুহম্মদ খুশি হইলেন। কৌতুহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন £ 

“কি করিয়া আপনি জানিলেন যে, বিবি খাদিজা আমাকে বিবাহ করিতে 

চান ? 

নফিসা হাসিয়া উত্তর দিলেন £ “আমি জানি এবং আমি ইহা করাইয়াও 

দিব।» | 

এইবার মুহম্মদ নিজেকে ধরা দিয়া বলিলেন £. “বেশ, তিনি যদি 

রাজী হন, আমিও রাজী |” 
তখন উভয় পক্ষের অভিভাবকদিগের মধ্যে যথারীতি প্রস্তাব ও 

আলোচনা আরম্ত হইল। উভয় পক্ষই সম্মত হইলেন। বিপুল উৎদাহ 

ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়া মুহম্মদ ও খাদিজার শুভ-পরিণয় সম্পর 
হইয়া গেল। মুহন্মদের পক্ষে তাহার চাচা আবৃতালিব এবং খাদিজার 
পক্ষে তাহার চাচা আমর-বিনুআসাদ অভিভাবকত্ব করিলেন। মাত্র সাড়ে 

বারো! “উকিয়া' ( তৎকালীন মুদ্রা) পণ নির্ধারণে এই শুভ শাদী সুসম্পন্ন 

হইল । 

কী অপুব এই মিলন! একটি পচিশ ব্সরের তরুণ যুবক-__রূপে- 
গুণে যাহার তুলনা নাই-তিনি বিবাহ করিতেছেন চল্লিশ-বৎসর-বয়স্কা 
বিগতযৌবনা এক বিধবা নারীকে! ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসেই কোন 
পরমান্মন্দরী আরব-তরুণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। জানিয়া শুনিয়াই 
তবে কেন তিনি এই বিবাহে স্বীকৃত হইলেন? মুহন্মদের জীবনে কি 
তবে যৌবনের স্বভাব-ধর্ম প্রকাশ পায় নাই? তাহার মনে কি কোন 
সৌন্দ্যান্তরাগ ছিল না?-_নিশ্যই ছিল। তবে সে সৌনদর্যানুভৃতি স্থূল 
নহে--্থক্ম। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের ত্বপ্র-বিলাস, কামনার ফেনিলোচ্ছা্স . 
তাহার মধ্যে ছিল না। দেহের অন্তরালে অন্তর্লোকের যে গোপন নম, 



বিশনবী : ৬৪ 
মৃহন্ম্ ছিলেন তাহাল্পই পিয়াসী। সেই সৌন্দর্য খাদিজার ভিতরে পরিপূর্ণ 

মাঞ্জায় ছিল বলিয্বাই তিনি তাহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 

রস্ততঃ এ বিবাহের 'ঘটকও নফিসা নহে, মুহম্মদ-খারদিজারও এ বিবাহ নহে। 

এ বিবাহের ঘটক ন্থপ্ং আল্লাহ্ এবং প্ররুতপক্ষে এ বিবাহ সংঘটিত- 
হইয়াছিল "আল্-আমিন্, ও “তাহিরা'র মধ্যে-সত্য ও পবিত্রতার মধ্যে। 

একদিকে বিশ্বাসের জলস্ত প্রতীক মুহম্মদ, অপরদিকে পুণ্য ও পবিভ্রতার 

শুভ্র প্রতিমৃতি খাদিজা-কেন তবে পরম্পর পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট না. 

হইবে! 
সত্য ও পবিত্রতার আকর্ষণ এমনই সুন্দর ও স্বাভাবিক । 

বল! বাহুল্য, এই বিবাহও হযরতের পয়গম্থর-জীবনের আয়োজন মাত্র । 

হযরতের নবুয়তের বিকাশ ও সার্থকতার জন্য খাদিজার সহযোগের 
প্রয়োজন তাই ছিল, আল্লাহতালা এমনভাবে এই মিলন সংঘটিত করিয়া 
দিয়াছিলেন। এ মিলন যতটা না দৈহিক, তার চেয়ে বেশী আত্তিক। 

ইহার মধ্যে এক অপাধিব সম্পদ নিহিত ছিল। তাহা না হইলে এরপ- 

ভাবে একজন প্রতিভাবান যুবক তাহার সমগ্র যৌবন নিবাণোন্মুখ একটি 
নারীর জন্য অকাতরে বিলাইয়া দিতে পারিত না। একদিনের জন্য নয়, 

দুদিনের জন্য নম, দীর্ঘ পঁচিশ বংসরকাল মুহম্মদ এই স্ত্রীর সহিত হাসি 
মুখে কাল কাটাইয়াছেন। খাদিজা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন 
মুহম্মদ দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নাই । ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদি- 
জার মৃত্যু হয়, তখন মুহন্মদের বয়স ৫* বৎসর। এই দীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে একদিনের তরেও হযরত খাদিজার উপর বিরক্ত হন নাই, সমগ্র 
যৌবন বিফলে গেল বলিয়াও কোনদিন অন্থযোগ করেন নাই। পরম 
তৃপ্তি এবং সন্তোষের মধ্য দিয়াই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত 
হইয়াছে । স্থার্থসিদ্ধির মানসে নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে 
নয, নিতান্ত অকুত্রিম প্রেম ও প্রীতির বদ্ধনেই এই দুইটি হৃদয় চিরদিন 
সমভাবে নিবন্ধ ছিল। শুধু তাই নয়। খাদিজার মৃত্যুতে হযরত গভীর 
মর্মবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং আজীবন তিনি খাদিজার স্মৃতিকে 
পরম শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া! চলিতেছিলেন | বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর 
প্রশ্মোজনবোধে ডিনি আরও কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
সকল্ স্ত্রীর উধের্ব ছিল খাদিজার আসন। পরবর্তা কালে তরণ-বয়স্কা বিবি 



৬৫ শাদী-মুবারক 

আয়েয! হযরতকে জিজ্ঞাস! কারয়াছিলেন £ “হে রনুলুল্পাহ, আপনি সর্যদা 
বিবি খাদিজার প্রশংসাই কেন করেন? আমি কী খাদিজার চেয়েও 

রপে-গুণে শ্রেয় নহি? তছুতরে হযরত বলিয়াছিলেন ; “আয়েষ। 

বিবি খাদিজ। যাহা ছিগেন, তুমি তাহা নও।” ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, খাদিজার 
মধ্যে মুহন্মদ কী অপরিসীম বিহিশ তী সওগাত লাত করিয়াছিলেন 

জগতে বহু পয়গম্বর আসিয়াছেন এবং অনেকে বিবাহও করিয়াছেন । 

কিন্তু এন সুষ্পষ্টভাবে অপর কাহারও বিবাহ আমরা দেখিতে পাই নাই। 

এ যেন আমাদেরই কোন প্রতিবেশীর বিবাহ-_-একেবারে বাস্তব ও 

বৈচিত্াপূর্ণ | 
এই বিবাহ দ্বারাই আল্লার রন্গুল সত্যিকার ভাবে মাটির মানুষ সাজিলেন, 

মানবীয় আবেষ্রনের মধ্যে এইবার তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর| দিলেন। আকাশচারী 
নন্দন-পাখী মাটির পৃথিবীতে যেন নীড় রচন! করিল। 

! 
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কা'বা-গৃছের সংস্কার | 

মন্ধার কা'বাগৃহ চির-প্রদিদ্ধ। ইহার নাম ছিল “বায়তুল্লাহ' বা আল্লার 
ঘর। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই গৃহটি জগতের সর্বপ্রধান ভজনালয় 

রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। অন্ধ কুসংস্কারের মোহে পড়িয়া 
কোরেশগণ এই পবিত্র গৃহে বহু দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিলেও মনে 
মনে তাহারা 'একথ! জানিত যে, ইহা সত্যই আল্লার ঘর এবং ইহার 
রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ । কাবাশরীফ আন্বদ্ধে এই ধারণা যে তাহাদের মনে 

বদ্ধমূল হইয়৷ গিয়াছিল, একটি প্রসিদ্ধ ঘটনায় তাহা ন্ুপ্রকট হইয়া আছে। 

ঘটনাটি এই : 

হযরত মুহম্মদ যে-বসর ভূমিষ্ঠ হন, সেই বংসর (অনেকের মতে 
ত্রাহার জন্মদ্দিনেই ) কা'বা-গুহের উপর এক ভীষণ বিপদ আপতিত হয়। 

এয়মনের খুষ্টান শাসনকর্তা আবরাহা এক বিপুল হন্তিসনাবাহিনী লইয়া 

মন্কার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। স্বীয় রাজধানীতে তিনি এক বিরাট 

গির্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় ও 
তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য তাহার সাধ জাগিয়াছিল। কিন্তু 

মন্ধার কা'বাগৃহই তাহার অন্তরায় হইয়া দীড়ায়, কারণ পৃথিবীর প্রাচীনতম 
ধর্মগৃহ বলিয়া তখন ইহার খ্যাতি দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য 

মনে মনে তিনি কা"বামন্দিরের প্রতি ইঈর্মা পোষণ করিতে থাকেন এবং 

উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহাই ছিল আবরাহার 
মন্ধা-অভিযানের মূল কারণ ও লক্ষ্য। 

তখন আবল মুতালিব ছিলেন কা'বাগৃহের জংরক্ষক এবং কোরেশ- 

দিগের দলপতি । আবরাহা যখন মক্কার উপকণ্ঠে আসিয়া! শিবির সঙ্বি- 

বেশ করিলেন, তখন ঘটনাচক্রে আব্'ল মুতালিবের ছুই শত উট আবরাহার 
মৈঙ্দিগের কবলে পতিত হয়। আবুল মুতআালব এই সংবাদ পাইয়া 
আবরাহার শিবিরে উপস্থিত হন এবং তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আবরাহা 
ভাবিলেন, আল মুতালিব নিশ্চয়ই ভীত হইয়া সদ্ধির প্রস্তাব করিতে 



৬৭ কা বা-গুহের সংস্কার 

আঙ্সিয়াছেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি তাহাকে সাক্ষাৎ মঞ্জুর করিলেন। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আব্ল মুতালিব আবরাহার নিকট উপস্থিত হুইয়াই 
বলিতে লাগিলেন £ প্দয়া করিয়া আমার উটগুলি ফিরাইয়! দিন।” 
আবরাহা আশ্্বান্বিত হইয়া বলিলেন: গ্বেশ ত মজার লোক আপনি! 

একটু পরেই যে আমি আপনার কা'বামন্দিরকেই ধুলিসাৎ করিয়া দিব। 
সে জন্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আপনি শুধু আপনার কয়েকটি উটের 
জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন, দেখিতেছি 1” এই বলিয়া তিনি একটু 
বিদ্রপের হাসি হাসিলেন। তখন আব্ল মুতালিব দৃঢ়ক্ঠে উত্তর দিলেন, 
“কা'বা গৃহের জন্য আমার মাথাব্যথা নাই। কা"বার মালিক আল্লাহ্ । 

আল্লাই উহা! রক্ষা করিবেন। উটের মালিক আমি, তাই উটগুলি রক্ষা 
করিতে আসিয়়াছি।” 

আবরাহা হো-হে করিয়! হাসিয়া! উঠিলেন। 

যথাসময়ে তিনি সসৈন্যে কাবামন্দির আক্রমণ করিতে চলিলেন। 
অগণিত শত্রসেনার বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া নিরর্থক মনে করিয়া কোরেশগণ 

মক্কা ছাড়িয়া পর্বত-গুহায় আশ্রয় লইল। তখন আবুল মৃতালিব কা'বা- 
গৃহের আডিনায় ফীড়াইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন: “হে আল্লাহ, 
আমরা ছুর্বল, তোমার ঘর তুমি রক্ষা কর ।” 

আব্দল মুতালিবের এই প্রার্থনা আল্লাহ্ সত্যই কবুল করিয়াছিলেন । 
আসন্ন বিজয়-গবে উন্মত্ত হইয়া আবরাহার সৈম্দল যখন কা'বা-মন্দির 

আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, তখন এক অন্তুত কাণ্ড ঘটিম্না বসিল। 
আবরাহার হস্তী কিছুতেই আর কাবার দিকে অগ্রসর হুইতে চাছে না, 
কাবার উদ্দেশে মাথ! নোয়াইয়া সে শুইয়া পড়ে। তাহাকে কত মারধর 
করা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন কল হইল না। অন্য যে কোন দিকে মুখ 
ফিরাইয়া দিলে সে উঠিয়া! হাটা দেয়, কিন্ত কাবার দিকে মুখ ফিরাইলেই 
শুইয়া পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে আর এক দারুণ বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ কোথা 
হইতে ঝাঁকে বাঁকে লাখে লাখে 'আবাবিল? পাখী উড়িয়া আসিতে লাগিল। 
তাহাদের প্রত্যেকের মুখে এক একটি কঠিন প্রস্তর-খণ্ড। প্রন্তর-খগ্ুগুলি 
তাহার! বৃষ্টিধারার মত আবরাহার সৈষ্ঠদিগের মন্তকে অবিরত নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। সেনাদল দিশেহ।রা হইয়! ফিরিয়া চলিল। কিন্তু কেহই রেহাই 
পাইল ন। যে যেখানে ছিল, সেইখানেই মৃতামুখে পতিত হুইল। 



বিশ্বনবী ; ৬৮ 
এইকূপে নিমেষের মধ্যেই আবরাহা ও তাহার বিপুল বাহিনী নিশ্চিহ 

হইয়া গেল।* 
কুরআন-শরীফে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন £ 
“তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রভু কেমন করিয়া গজপতির সহিত 

বাবহার করিলেন? তিনি কি তাহার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়। 
দেন নাই? ঝাঁকে ঝাঁকে 'আবাবিল? পক্ষীকে তাহাদের উপর পাঠান 

নাই--যাহারা তাহাদিগকে শক্ত পাথর ঠকিয়া মারিয়া! ফেলিয়াছিল ? 

এইরূপে তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত তৃণের ম্যায় নিশ্চিহ্ন করিয়। 

ছাড়িয়াছেন।” 

_-( সুরা! ফিল ) 

এমনই ছিল কা'বা-গৃহের মাহাত্ম্য । 

হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবকালে কা”বা-গৃহের অবস্থা অত্স্ত শোচনীয় 

হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার চতুষ্পার্শখ প্রাচীর-বেষ্টিত না থাকায় ব্ধার 

সময় ভিতরে পানি ঢুকিয়৷ পড়িত। তা ছাড়া উপরে কোন ছাদ ছিলনা বলিয়া 
সময়ে সময়ে ইহার আসবাবপত্রও চুরি যাইত। এই সব কারণে কোরেশ- 
গণ বহুদিন হইতেই কা'বাগ্ুহের মেরামতের জল্পনা-কল্পনা করিতে- 

ছিলেন। 

এই সময়ে জেদা বন্দরে হঠাৎ একখানি জাহাজ বানচাল হইয়া যাওয়ায় 
কোরেশদিগের কা'বা-মেরামতের আগ্রহ আরও বাড়িযা গেল। জাহাজ 
খানির তক্তাগুলি তাহ!রা সন্তাদরে বিনিয়া আনিলেন এবং তাহাই দিয়া 
মেরামত-কার্ধ আরম্ভ করিলেন । 

কোরেশ দলপতিগণ সকলেই বেশ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছিলেন, 

কিন্তু হঠাৎ একটি বিভ্রাট ঘটিল। কা"বা-গৃহের প্রাংগণে যে কৃষ্কপ্রত্তরখানি 

ছিল, তাহা তুলিয়া আনিয়া নির্দিষ্ট স্থানে কাহারা স্থাপন করিবে, ইহাই 
লইয়া দলপতিদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রস্তরখানির 

সহিত জামাজিক মর্ধাদা ও কুলগত প্রাধান্তের সন্বদ্ধ ছিল। কাঞ্জেই 
প্রত্যেক গোত্রই উহা তুলিবার জন্য ব্গ্র হইয়া উঠিল। প্রথমে বচসা, 
তারপর তুমুল ছন্ব-কোলাহল আরম্ভ হইল। চারিটি দিন এইভাবে কাটিয়া 

পইবনে-ইসহাক ( ইংরাজী ) হইতে গৃহীত 



৬৪ কা'ব।"গুছের সংস্কার 

গেল, কিন্তু কোনই মীমাংসা হুইল না। তখন চিরাচরিত প্রথান্ুসারে 
সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল । যুদ্ধ যখন একেবারে অনিবার্ধ হইয়া 
উঠিল, তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন £ 
“ক্ষাস্ত হও, আমার কথা শোন। জআমান্য কারণে কেন রক্তপাত 

করিবে? ধৈর ধরিয়া অপেক্ষা কর। আমার প্রস্তাব ঃ যে ব্যক্তি আজ 

সব্প্রথম কাবামন্দিরে প্রবেশ করিবে, তাহার উপরেই বিবাদের ফায়সালার 

ভার অর্পণ করা যাউক। ঢে যে-সিদ্ধান্ত করিবে, তাহাই আমরা মানিয়া 

লইব। ইহাতে তোমর! রাঞ্শী আছ ?” 

বৃদ্ধের এই প্রস্তাবে সকলেই সন্মত হইলেন । 

তখন প্রথম আগন্তকের আগমন প্রতীক্ষায় সকলে উদ্গীব হইয়া 

রহিলেন। প্রত্যেকের মন কত চিস্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। যে 

আসিবে, মে কেমন লোক হইবে, কোন্ পক্ষে সে রাষ দিবে, তাহার সিদ্ধান্ত 
যদি সফলের মনঃপুত না হয়, তখন কী ঘটিবে, ইত্যার্দি ভাবের নানা 

চিন্তা প্রত্যেকের মনে খেলিয়া যাইতে লাগিল । 

এমন সময় সমবেত কঠে ধ্বনি উঠিল £ “এই যে আনাধগ “আল-আমিন 
আসিতেছে । আমরা তাহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মানিয়া লইব |” 

মুহম্মদ তখন তক্ুণ যুবকমাত্র। কিন্তু তবুও মন্কাবাসীদের কী অগাধ 
বিশ্বাস তাহা উপর। 

মুহম্মদ আসিলে সকলে তাহাকে সমস্ত ব্যাপাব বুঝাইয়া দিলেন । 
তখন তিনি বলিলেন £ “বেশ ভাল কথা। যেসকল গোত্র কষ্ণপ্রস্তর 

তুলিবার দাবী করিতেছেন, তাহাদের প্রত্যেকে নিজেদের মধ্য হইতে 
এক-একজন প্রতিনিধি নিবাচিত করুন ।” 

ঠিক তাহাই করা হইল। তখন হযরত সেই প্রতিনিধিদিগকে সংগে 
লইয়া রুষ্ণপ্রস্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একখানি চির বিছাইয়া 
নিজে সেই প্রন্তরখানিকে উহার মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। তারপর 
প্রতিনিধিগণকে বলিলেন “এইবার আপনারা প্রত্যেকেই এই 

চাদরখানির এক এক প্রান্ত ধরিয়া পাথরখানিকে ধথাস্থানে লইয়। 

চলুন |” 

সকলে তাহাই করিলেন। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলে মুহম্মদ 
পুঅরীয় প্রস্তরথানি নিজহন্তে তুলিয়। বথাস্থানে স্থাপন করিলেন । 



বিশ্বনবী পও 

এই বিচারে . সকলেই সন্তষ্ট হইলেন। মুহম্মদের বিচক্ষণতায় একটা 

আসন্ন সমরানল হইতে আরব-ভূমি রক্ষা পাইল । 

এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা গ্ঢ় তাৎপর্ম নিহিত আছে। হয 

আসওয়াদ বা! কৃষ্ণপ্রন্তরথানি ইসলামের এক অতি পবিত্র বস্ত। “হযরত 

আদমের স্পর্শ, ফিরিশতাদিগের স্পর্শ ও হযরত ইব্রাহিমের স্পর্শ উহাতে 

জড়িত রহিয়াছে। এ প্রস্তরযাণি হইতেছে “আল্লার ঘরের? ভিত্তি- 

প্রস্তর । কাজেই, সেই “আল্লার ঘরের; নবপ্রতিষ্ঠার দিনে এই পবিত্র প্রস্তর 

কি হযরত মৃহম্মদের হন্তেই স্থাপিত হওয়া জঙ্গত ও ন্থুশোভন হয় নাই? 
কোরেশ দলপতির্দিগের মধ্যে পরস্পর কলহ এবং অত্যাশিতভাবে হধরত 

মুহ্মদের আবির্ভাব,ইহা! দ্বারা আল্লার এই প্রচ্ছন্ন ইংগিতই ঘেন 
ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে ইসলামের ভবিষ্যতের একখানি উজ্জ্বল চিত্রও 

ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম লইয়া জগতে বিভিন্ন মতাবলম্বী- 
দিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং সে বিরোধের মীমাংসা না 

করিতে পারিয়া অবশেষে সকলেই যে একজন আগন্তকের প্রতীক্ষা করিবে 

এবং বিবদমান সকল পক্ষই যে, তাহারই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে, সমস্ত 
বিরোধ ও বৈষম্য দুর্ধ করিয়া তিনিই যে সাম্য. মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত 

করিবেন_-এই মহাসত্যই যেন এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া 
উঠিল! 

সেই হইতে আজ পর্যস্ত কৃষ্ণপ্রন্তরখনি কা'বা-শরীফে একই ভাবে 

শোভা পাইতেছে। হজযাত্রীরা প্রতি ব্সর মন্কায় গিয়া পরম শ্রদ্ধার 

সহিত এই প্রস্তরখানিকে চুম্বন করিয়| থাকেন। এই চুম্বনের মধ্যে 
একটা বিপুল আধ্যাত্মিক উল্লাস আছে। ইহ ত প্রস্তরে চুথ্ধন দান 

নহে-_ প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে হযরত মুহম্মদের দন্ত-মুবারকেই চূষ্ধন 

দান। এইখানেই এর শেষ নয়। বিছ্যুদ্ধেগে ইহা প্রবাহিত হয় 
র্থুলুল্লার নিকট হইতে হযরত ইব্রাহিমের হস্তে__সেখান হইতে হযরত 
আদমের হস্তে-০সখান হইতে ফিরিশ তাদের হস্তেরসেখান হইতে 

আল্লাহতালার দরবারে। একটি চুপ্ধনে এতগুলি সংযোগ-কেন্দরে আলোড়ন 

জাগে! আধ্যাঞ্মিক প্রেমের এ-একট| গোপন প্রবাহ! ভক্তের হ্থায় 
হইতে উৎসারিত হইয়া বিভিপ্ন বাহনের (29501070 ) মধ্য দিয়া এ 

প্রবাহ পৌছে গিয়া অবশেষে সেই আল্লাহ তালার রহমত ও প্রেমের দরিয়ায়। 



৭১ কা'বা-গৃহের সংস্কার 

হজের তাই এ একটা প্রধান অঙ্গ; আদি কাল হইতে আজ পর্যন্ত ধারা 
বাহিকভাবে কত যুগের পুণ্যস্থিতি বহন করিয়া চলিয়াছে এই প্রস্তরধানি ! 
কত পবিত্র ইস্তের--কত পবিত্র আত্মার সুরভি জড়ানো রহিয়াছে এর 
অণুপরমাগুতে ! এই প্রস্তরখানি তাই গোটা মানব জাতিরই এক পরমাশ্ট্য 
স্বতিফলক। একে স্পর্শ করিলে যেন গোটা মানব জাতিকেই স্পর্শ করা 
হয়। 

অনেকে এই প্রস্তর চুষ্ধনের মধ্যে পৌত্বলিকতার গন্ধ পান, কিন্ত 
এর নাম পৌত্তলিকতা নয়। ইসলামের নূল সুরই হইতেছে সংস্কার বা 
শদ্ধিকরণ_-সংহার বা! মূলোৎপাটন নয়। কৃষ্ণপ্রস্তরের ব্যাপারে এই অত্যই 
প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যেক কাধের দোষগুণ তার নিয়তের উপর নির্ভর করে। 
মৃতি-অংকিত মুদ্রা অহ্রহ ব্যবহার করিলেও যেমন তাহা মৃতিপুজা হয় না) 
তর মানবতার স্বার্থে রুষ্রস্তরকে চুন করিলেও তেমনি তাহাকে মৃততি- 
পুজা] বলা যায়না। মানব জাতির অতীত কাহিনীর এ ধেন এফ গ্রন্তরি- 
ভূত ইতিহাস। ইসলামের ধতিহাসিক চেতনার এ ৫৭ এনার নির্পন। 



পরিচ্ছেদ 2 ১৫ 

গৃহ্থীর বেশে 
মুন্দ এখন সংসারী হইয়াছেন। খাদিজ! তাহার যথাসর্বন্ঘ স্বামীর চরণে 

সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন! 

কিন্ত কী 'আশ্চর্যা! ভোগবিলাদের মধ্যে পড়িয়াও হযরত একেবারে 

নিধিকার। বাহিরের কোন আকর্ষণই তাহাকে লক্ষ্যত্র্ট করিতে পারিল 

না! কী অসীম মনোবল ও আত্মসত্যম এই মহামানবের! কত বিভিন্ন- 

মুখিন_কত ব্যাপক তাহার জীবনের প্রকাশ। অন্যান্য মহাপুরুষদিগের 
ন্যায় 'কামিনী-কাঞ্চনের ভয়ে তিনি সংসার ছাড়িয়া বনবামী সন্তাসীও 

হইলেন না, আবার ভোগলালসার মায়াজালেও জড়াইয়া৷ পড়িলেন না। 

শক্তির প্রাচুষে জীবন তাহার বলিষ্ঠ ও বেগবান। তাহার জীবনের পরিসর 
এত বিপুল যে, ৰাসনা-কামন1 ও সংযম-সাধনাকে তিনি এক পংক্তিতে 

বসাইতে পারেন-সকলের মধ্যেই একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন। 

যাহার জীবনের পটভূমি যত ব্যাপক, তাহার স্থট্টিও তত বিচিত্র। অসীম 

অনন্ত আকাশের অবসরে তাই ত কোটা কোটা গ্রহনক্ষত্রের এমন সুন্দর 

সমাবেশ । 

মুহম্মদ এখন খাদিজার বিশাল বাণিজোর অধিকাণী। কখনও বা তিনি 

এই বাণিজ্যের তত্বাবধান করেন, কখনও বা নিজেই বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য 

করিতে যান। 

বাণিজোর প্রতি মুহম্মদ এত অন্ুরক্ত ছিলেন কেন? ইহারও একটা 
কারণ ছিল। বাণিঞ্জাই ত মানুষের অন্তনিহিত বহু গুণের প্রকৃষ্ট বিকাশ- 

ক্ষেত্র। একদিকে নানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা 

লাভ, অপর দিকে নান। মানুষের মনের সংগে নিত্য নব নব পরিচয়। 

একদিকে ধনাগম, অপরদিকে সততা, সাধুতা, মিতব্যয়িতা, দৃরদলিতা, 

বিশ্বস্ততা, ম্বাবলম্বন প্রভৃতি নানা বৃত্তির উন্মেষ ও পরীক্ষা-_এ সমস্তই 
বাণিজ্যের শিক্ষা । বস্তুতঃ মানুষের আত্যস্তরিক বনু সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভা 

বাঁণজ্যের ভিতর দিয়াই শুষ্ভাবে বিকশিত হইতে পারে। এর মধ 



৭৩ গৃহীয় বেশে 

আছে একটা সষ্টির উল্লাস, আছে একটা স্বাধীনতার আনন, আছে একটা 

আত্মপ্রত্যয্বের গৌরব। এই জন্যই ত হযরত বাণিঞ্যকেই জীবিকার্জনের শ্রেষ্ঠ 
উপায় বলিয়া মনে করিতেন । 

মুহম্মদ খাদিজার নিকট হইতে তিনটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা লাভ 
করেন। পুত্রর্দগের নাম কাসেম, তাহের ও তৈয়ব। কন্যাদিগের 

নাম জয়নব, রোকাইয়া, উদ্মেকুলস্ম এবং ফাতিমা। পুত্র তিনটি 
হযরতের নবুয়ত লাভের পূর্বেই মৃতুমুখে পতিত হন। কনাদিগের মধ্যে 
বিবি ফাতিমাই হযরতের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। হযরত আলির 
সহিত তাহার বিবাহ হয়। ইহাদেরই ছুই পুত্র--ইমাম হাসান ও ইমাম 

হুসেন। 

মুহম্মদের পুত্রসন্তান একটিও জীবিত ন1 থাকায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মর্মে মর্মে 
দুখ অন্ুভব করিতেছিলেন। কিন্তু আলাহতালা এক অদ্ভুত উপায়ে তাহাদের 

এই পুত্র-স্থখের কামনাকে পূর্ণ করিয়া! দিলেন । 
“ওকাজ*-মেলা হইতে বিবি খাদিজা "জায়েদ নামক একটি দাস-বালককে 

ক্রয় করেন। বলা বাহুল্য, তখন পৃথিবীর সবগ্র দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। 

হাটে-বাজারে দাস-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় চলিত। দাসদাসীর প্রতি অত্যাচার ও 
উৎপীড়নের সীমা ছিল না। প্রভুরা দাস-দাসীকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে 

পারিতেন। 

বিবি খাদিজা এই জায়েদকে খাস করির মুহম্মদের খিদ্মতের জন্য 
তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। 

কিন্ত ইহার কল হইল বিপরীত । বিশ্বমান্থবের যিশি মুক্তিদাতা, তিনি 

কি নিজে কাহাকেও দাসত্বের শৃঙ্থলে বাঁধিতে পারেন? এক আল্লাহ্ 

ছাড়। যিনি অনা কাহাকেও প্রন্থ বলিয়া ম্বীকার করেন না, সব মানুষই 

ধাহার নিকট ভাই-ভাই, তিনি কি নিজেই অপর একজন মানুষের প্রতু 

হইতে পারেন? কখনই না। মুহম্মদ কিছুতেই ইহা বরদাশত করিতে 
পারিলেন না। অবিলম্বে তিনি জায়েদকে মুক্ত করিয়! দিয়া বলিলেন £ 

“জায়েদ, আজ হইতে তুমি আযাদ 1” 
মুহম্মদ জায়েদকে এতই স্নেহ করিতে লাগিলেন যে, জার়েদকে সকল 

লোকে 'জায়েদ-বিন-মৃহম্মদ অর্থাৎ 'ঘুহম্মদের পুত্র জায়েদ বলিয়া! সম্ভাষণ করিতে 

আরম্ভ করিল। 



বিশ্বনবী ৭৪ 

কিছুদিন পরে; জায়েদের পিতা হারিস এবং পিতৃব্য কা'ব জায়েদের 

সন্ধানে মক্কায় আঁসিলেন। মুহম্মদের নিকটে আসিয়া তাহারা বিনীতভাবে 

এই আজঞ্জি পেশ করিলেন £ “হুজুর, আমরা জায়েদকে ফিরিয়া পাইতে 

চাই, দয় করিয়া! একটু বিবেচনার সহিত আপনি উহার মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়া 

দিন ।” 

তদুত্তরে মুহম্মদ বলিলেন £ “এই কথা? ইহার জন্য এত কাকুতি- 

মিনতি কেন? জায়েদকে ত মুক্তি দিরাছি। ইচ্ছা করিলে সে এখনি চলিয়া 

যাইতে পারে। 

বিনা পণে মুক্তিদান! তখনকার দিনে এ যে একেবারেই অসম্ভব 

ব্যাপার। জায়েদের পিতা ও পিতৃব্য অবাক হইয়া মুহম্মদের পানে চাহিয়া 

রহিলেন। সন্তানকে ফিরিম্। পাইবার আসন্ন আনন্দে উভয়ের হৃদয় ব্যাকুল 
হইয়৷ উঠিল । 

কিন্তু তাহাদের এ-সাধ পূর্ণ হইল না। জায়েদ মুহম্মদকে ছাড়িয়া 
কিছুতেই পিতার সহিত দেশে কিরিয্বা যাইতে রাজী হইলেন না। মুহম্মদকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ “হযরত, আপনিই আমার পিতা, আপনার খিদ্মতের 
থুশনসীব হইতে এ অধমকে বঞ্চিত করিবেন না 1” 

কোন্ যাহুমন্ে এমন হইল? মুক্তি-ভিখারী দাস-বালক মুক্তিকে পায়ে 
ঠেলিয়া বন্ধনকে মাগিয়া লইল?ঠ আপন পিতাকে ভুলিয়া পরকে পিতা 

করিল? 
জায়েদের পিতা ও পিতৃব্য সম্মত হইলেন। জস্তষ্টচিত্তে তাহারা জায়েদকে 

মুহম্মদের নিকট রাধিয়া ফিরিয়া গেলেন । 
কিন্ত মুহম্মদ বুঝিলেন, এরূপভাবে জায়েদকে নিজের কাছে রাখিয়া 

দিলে লোকে তাহাকে ক্রীতদাদই বলিবে; স্বাধান মানুষের মত উন্নত 

মন্তকে সে চলাফেরা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে জায়েদের মাতাপিতা 

ও আত্মীয়ন্বজনের চিরদিন একট! প্রচ্ছন্ন গ্লানি ও হীনতার ভাব জাগিয়। 

থাকিবে। ইহাই ভাবিয্না তিনি জায়েদকে সংগে লইয়া তংক্ষণাৎ কা'বাগৃহে 

যাইয়া সমবেত কোরেশ নেতাদিগের সন্ুখে মুক্তকঠে ঘোষণা করিলেন, “সকলে 
সাক্ষী থাকো, এই জায়েদ আমার পুরু; পে আমার উত্তরাধিকারী, আমি তার 
উত্তরাধিকারী 1” 

বিস্মিত জনমগ্ডলী অব|ক হইমা রহিল । 



৭৫ গৃহীয় বেশে 

কোথায় অজ্জাতকুলশীল একটি ক্রীতাস, আর কোথায় জগতের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ পয়গঞ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারী! দৌযখ, হইতে একেবারে বিহিশ্তে 

উন্নয়ন! লাঞ্চিত নিপীড়িত মানখাতআ্াকে এর . চেয়ে আর বড় কী সম্মান 

দেওয়া যাইতে পারে? মানব-কল্যাণের এখানে একেবারে চরম হইয়া 

গেল না কি? 

পরবর্তিকালে এই জায়েদই ধুদ্ধঅভিবানে সেনাপতিপদে বৃত হইয়া- 

ছিলেন। মানুষের মধ্যে কত শঞ্তি ও অন্তাবনাই না এমনি করিয়া 

লুকাইয়া থাকে। স্থযোগ ও সহানুভূতি পাইলে কত 'ছোটলোকই না 
এমনি বড় হইতে পারে! মুহদ্মদ যর্দি জায়েকে এই সুযোগ না দিতেন, 

তনে সে টিরদিন জ্রীজাসই বহিয়। যাইত, সেনাপতি হইতে পারিত না। 
এইখানেই ত ইসলামের বিশেষত্ব । “সব মানুষই জমান, এই সাম্যবাণী 

দ্বারা মানুষের অন্তরের অপরিসীম শক্তি ও জন্তাবনাকে সে শ্বীকার করিয়া 

লইয়াছে এবং তাহাদের আত্ম-প্রকাশের পথকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। 

তাই ৩ পরবতাঁ কালে দেখিতে পাই, ক্রীতদাস হইয়াও বেলাল মুসলমান 

জাতির মুয়াজ্জিন হইয়াছেন, কুতুবুদ্দীনা ভারতের প্রথম মুসলমান সম্বাট , 

হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। যুগে যুগে কত অকম্পৃশ্, কত 

শূ্র, কত পারিরাই না ইপলামের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এইরূপে জ্ঞানে 

গুণে বিশবরেণ্য হইয়। গিঝাছেন। বপ্তত; আল্লাহ কোন মানুষকেই ছোট 
করেন নাই, মানুষই মানুষকে ছেট করিয়াছে। কোটা কোটা মানুষ এইরূপে 

যুগ যুগ ধরিনা মানুষের অত্যাচারে নিগৃহীত পদদলিত ও ব্যর্থমনোরথ 

হইয়া জগৎ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন £ 
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সব আয়োজন শেষ হইয়াছে । বিশ্বশবীর আত্মপ্রকাশের আর বেশী বিলম্ব 

নাই। 

খাদিজার সহিত বিবাহের পর হইতে হযরত মুহম্মদ অভাব ও দৈন্যের 

হাত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাই তিনি আত্মচিস্তায় অধিকতর শিমগ্ন 

হইবার সময় ও স্ঘোগ লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মুহম্মদ 
শৈশব হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। সে-চিন্তার,.কোন কালেই বিরাম ছিল না। 

কোন্ অজানা রহস্য.লোকের সহিত তার আত্মার যোগাযোগ ছিল-_সর্ধদা 
তিনি সেই অতীন্দ্রিয় লোকে যাওয়া-আসা করিতেন। দেই আধ্যাত্মিক জগতের 
কত দৃশ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া তাহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। এক- 
এক সময় তাহার মনে হইত, কে যেন তীহার কানে কানে কী কহিয়া 

গেল, কে থেন তাহাকে হাতহ।শি দিয়া ডাকিল, কে যেন তাহার নয়ন- 

কোণে নিমেষের জন্য প্রতিভাত হইয়া নিমেষেই মিলাইয়া গেল। এক 
এক সময় তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন, কে যেন তাহাকে ডাকিয়া কহিতেছে, 

"মুহম্মদ, তুমি আল্লার রম্থল।” পাহাড় পৰত, তক্ললতা সকলেই যেন 
তাহাকে চিনে, সকলেই থেন তাহাকে তাষীম্ করে। মুহম্মদ কিনুই 
স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন না, কেবলি ইহাদের কথা ভাবেন । 

পয়ত্রিশ বসর বয়স হইতে মুহম্মদ আর ঘরে থাকিতে পারলেন না । 
আপন অন্তরের প্রদীপ্ত চেতনায় আপনি অধীর হইয়া ঘরে-বাহিরে ছুটা- 

ছুটি করিতে লাগিলেন। একটা শংকা, একটা ভীতি, একটা অন্বপ্তি, 
একটা উদ্বেগ, সংগে সংগে অজানাকে জানিবার জন্য একটা ছুর্ঘ্ন কৌতূহল 
ও জিজ্ঞাসা তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়। ফেলিল। এই সময় 

হইতে তিনি মানস-নেত্রে এক অপুর্ব জ্যোতি; দর্শন করিতে লাগিলেন । 
কোন্ স্থদূুর হইতে যেন এক সুললিত সুর-তরংগ ভাসির়। আপিনস। তাহার 
কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সংসারের কর্ম-কোলাহলে পাছে তার 
এই আধ্যাত্মিক চেতনা ব্যর্থ হইয়| যায়, সমাজ-জীবনের পংকিলতার মধ্যে 
পাছে মেই পবিত্র জ্যোতির গতিম্নোত রুদ্ধ হইয়া যায় এই আশংকায় 
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তিনি মন্ধার অনতিদুরে "হেরা" নামক এক নিভৃত পর্বত-গুহায় আশ্রয় লইলেন। 
বিবি খাদিজাও প্রকৃত সহ্ধম়িণীর ন্যায় স্বামীর এই কার্যে সহায়তা করিতে 
লাগিলেন। তিনি ছুই তিন দিনের মত খাদ্য ও পানীয় প্রস্তত করিয়া 

দিতেন, মুহম্মদ তাহাই লইয়া প্রস্থান করিতেন। সেই খোরাকি ফুরাইয়া 
গেলে পুনরায় গৃহে আসিয়া এরূপ খাচ্য-সামগ্রী লইয়া! ফিরিয়া যাইতেন। 
খাদিজা সতর্ক দৃষ্টিতে স্বামীর গতিবিধি ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। 
মুহম্মদ যে একজন প্রেরিত পুর্ব, তাহার ভিতরে থে একটা দারুণ 
অস্তবিপ্রব চলিতেছে এবং সেই বিপ্লব যে ক্রমশঃই একট? পরিশতির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, খাদিজা তাহা ভালোভাবেই বুঝিতে পারিশ্বাছিলেন। আর 
বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি স্বামীর আধ্যাত্মিক জীবনের সংগিণী হইতে 
পারিয়াছিলেন। 

রমযান মাস। মুহম্মদ রোযা রাখিয়া নিশিদিন ইবাদত-বন্দেগী করেন। 
হেরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে সারারাত্রি জাগয়া কাটান। | 

তখন তাহার বয়স চল্লিশ বসর। 

কয়েকদিন হইতে ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে তিনি কাল কাটাইতেছেন। 

নিশিদিন অবিশ্রান্ত কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়া যাইতেছে £ “ইয়া 

মুহম্মদ, আস্তা রমুলুল্লাহ্।” -_হে মুহম্মদ । তুমি আল্লার রম্থুল। চির- 

বাঞ্িতকে পাইবার প্রান্কালে মানুষের যেরপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, 

মুহম্মদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে! 
রজনী গভীর | মুহম্মদ প্যান-মগ্র। এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনিতে 

পাইলেন, কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে £ “মুহম্মদ 1 

মুহন্মণ নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময় ফিরিশতা তাহার 

সম্মুখে দণ্ডায়মান । তীহারই জ্যোতিতে গুহা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। 
ইনিই আল্লার বাণীবাহক ফিরিশ তা “জিব্রাইল 1, 

মুহম্মদ তখন ন্তিমভ্তিত। বাহিরের জ্ঞান তাহার লোপ পাইয়াছে, 
এক মহামুহূর্তের তিনি সন্মুখীন হইয়াছেন । 

সহসা নুরের আখরে লেখ! এক জ্যোতির্মরী বাণী মুহম্মদের নয়ন- 

কোণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জিব্রাইল মুহম্মদকে বলিলেন; প্পাঠ 
কর।” - 

মুহম্মদ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন £ “আমি পড়িতে জানি না।” 



বিশ্বনবী : 
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জিব্রাইল তখন মুহ্মদরে দৃঢ়ভাবে আলিংগন করিলেন। মুহম্মদের 

মনে হইল তাহার সমস্ত অস্তিত্ব আলোকময় হইয়! গেল। 

ফিরিশ তা পুনবাঁয় তাহাকে বলিলেন £ “পাঠ কর |”* 

মুহম্মদ এবারও পূর্ববৎ উত্তর দিলেন £ “আমি পড়িতে পারি না” 

জিব্রাইল তখন আবার তাহাকে আলিংগন করিলেন। এইরূপ তিন 

বার করিবার পর মুহম্মদের মুখ হইতে নিঃসারিত হইল £ 

ইক্রা-বিস্মি রাবিবকাল্-লাধী খালাক্."" 

“পাঠ কর তোমার সেই প্রভুর নামে-_ 
যিনি সমস্তই স্বষ্টি করিয়াছেন-_ 

যিনি একবিন্দু রক্ত হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 

পাঠ কর__-তোমার সেই মহিমময় প্রভৃর নামে, 

যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন ; 

ধিনি মানুষকে অনুগ্রহ করিয়| অজ্ঞাতপুব জ্ঞান 

দাঁন করিয়াছেন 1% 

নূর! নূর! জমস্তই নূর! মুজম্মদের ভিতরে-বাহিরে শুধুই নূরের জৌলুস 
জলস্ত অগ্রিকৃণ্ডে লৌহপিও্ড যেমন স্বতন্ত্র হইগ্াও অগ্নিমঘ হইয়া উঠে, মুহম্মদের 

সমস্ত দেহমনও সেইরূপ জ্যোতিঃক্নাত হইয়! উঠিল। 

মুহম্মদ অভিভূত হইয়া রহিলেন। মহাসতোর প্রথম উপলবিব এই 
মহামুহূর্তে তাহার চিত্তে কী যে ভাবেব উদঘ হইয়াছিল, তাহা শুধু অন্থভব 
করিবারই কথা, বর্ণন1 করিবার নয় । 

মুহম্মদের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। দেখিলেন, আকাশ-পথে জিব্রাইল 

তখনও দীড়াইয়া আছেন । তাহার ভয় হইতে লাগিল। দিশাহারা হইয়! 

তিনি খাদিজার নিকট ছুটিয়া চলিলেন। 
সপ 
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তখন রজনী প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। অরুণরাগে পূর্বগগন রঞ্জিত 
হইয়। উঠিতেছে। নিগ্ধ নয়ন মেলিয়া ভোরের তারা ধরণীর পানে চাহিয়া 

আছে। ঘুমস্ত মন্কানগরী একখানি অস্পষ্ট ছবির মত আলোআধারে শোভ। 

পাইতেছে। প্রশস্ত নীরবতার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি স্ুটনোন্ুখ শতদলের মত 
দাড়াইয়া আছে। 

এমন সময় খাদিজার গৃহদ্ধারে কে নাড়া দিয়! উত্ভিল। খাদিজা! তাড়া 
ভাড়ি দরজা! খুলিয়। দেখিলেন মুহম্মদ । ব্যগ্রক্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন £ 

“ব্যাপার কী?” 

মুহম্মদ কাপিতে কাপিতে বলিলেন; “আমায় আবৃত কর! আমায় 

আবৃত কর। আমার বড় ভয় হইতেছে 1” 

খাদিজা! তাহাই করিলেন। তিনি মুহম্মদকে একটি কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত 
করিয়। সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন । 

ক্ষণপরে একটু প্ররুতিস্ব হইলে মুহম্মদ খাদিজাকে সকল 'ব্যাপার 
খুলিয়া বলিলেন । খাদিজা উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন: “হে আবুল 
কাসেম ( কাসেমের পিতা ), কোন ভয় নাই। আল্লার কসম, তিনি আপনাকে 

কখনো অপাস্থ করিবেন না। আপুনি আত্মীয় স্বজনের কল্যাণ করিয়া 

থাকেন, অভাবগ্রন্তের অভাব মোচন করিয়া থাকেন, দুস্থ-গীড়িতের সেবা 

ও সাহায্য করিয়া থাকেন, মেহমানকে আশ্রয় দিয়া থাকেন, ঘোর বিপদের 

মধ্যেও আপনি সত্য পালন করিষ্বা থাকেন। কেন তবে আল্লাহ আপনার 

প্রতি বিমুখ হইবেন? আমার দৃঢ়, বিশ্বাস, আল্লার কোন মহান উদ্দেশ্যই 
আপনার দ্বারা সাধিত হইবে ।” 

সহ্ধর্মিণীর উপযুক্ত কথাই বটে। হৃদয় ফাহার পবিভ্র, সত্যের উপলব্ধি 

তাহার কাছে এমনই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে। 

এইখানে ইবনে-ইসহাক একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। 
হযরত মুহম্মদের পয়গম্বর-জীবনে বিবি খাদিজা যে কত বড় অংশ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন এবং নীরবে তিনি রন্গলুলাকে যে কত ভাবে প্রেরণা ও 

সৎসাহস দিয়াছিলেন, এই ঘটনায় তাঁহার প্রমাণ মিলিবে। রসুলুল্লাহ, 
হেরা গিরিগুহা হইতে যধন খাদিজার নিকট ফিরিলেন, তখন তাঁহার 
অভিভূত অবস্থা । বারে বারে তিনি জিব্রাইল ফিরিশ তাকে চোখে দেখিতে 
পাইভেছিলেন এবং শুনিতেছিলেন : “হে মুহম্মদ, তুমি আল্লার রহ্থবল আর 



বিশ্বনবী | ৮* 
আমি জিব্রাইল ।” মুহম্মদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া খাদিজা বুঝিতে 
পারিতেছিলেন না তিনি সত্যই ফিরিশতার আশ্রিত, না কি শয়তান তাহাকে 

দাগ! দিতেছে! ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য খাদিজা এক অদ্ভুত উপায় 
অবলম্বন করিলেন! রশ্ুলুল্লাকে ধরিয়া তাহাকে তিনি বাম উরুর উপর 
ব্সাইলেন। জিজ্ঞাসা করিছ্েন ১ এখনও কি আপনি কাহাকেও দেখিতে 

পাইতেছেন? রন্ুলুল্লাহ্ম. বলিলেন ; হাঁ। তখন বিবি খাদিজা স্বামীকে 

দক্ষিন উরুর উপর বসাইলেন। বলিলেন; এখনও দেখিতে পান? 

রঙ্কলুল্লাহ্ বলিলেন ঃ হা। তখন খাদিজা তাহাকে আপন কোলের উপর 
বসাইয়া পুনরায় একই প্রশ্ন করিলেন। রসুলুল্লাহ বলিলেন ; হা, এখনও 
দেখিতেছি। খাদিজা তখন দেহের বস্ত্র খানিকটা উন্মুক্ত করিয়া রসুলুল্লাহ্কে 
বলিলেন; এখনও কি আপনি কাহাকেও দেখিতেছেন? রন্থুলুল্লাহ. বলিলেন, 

না। যিনি ছিলেন, তিনি এখন অন্তহিত হইলেন। তখন বিবি খাদিজা 
উল্লসিত হইয়া বলিলেন £ “হে পিতৃব্যপুত্র, আনন্দ করুন। যিনি আপনাকে 

দেখা দিয়ছেন,। তিনি নিশ্চয়ই আল্লার ফিরিশ তা,-শয়তান নয়। শয়তান 

হইলে সে বেহায়ার মত আমার দিকে চাহিয়া! দীড়াইয়াই থাকি ত। 
বিবি খাদিজার এই চিত্রের তুলনা নাই! 
খাদিজা যথাসাধ্য মুহম্মদকে সাত্বনা দিলেন। মুহম্মদের মন হইতে তবু 

ভয় দূর হইল না। এভয় অন্য কিছুই নয়। তড়িৎ-প্রবাহের প্রথম স্পর্শে 

মেমন তড়ি-শলাকাদ্ব কম্পন লাগে, টিরজ্যোতির্ময়ের প্রথম স্পর্শে মৃহম্মদের 

প্রাণেও ঠিক তেমনি করিয়া শিহরণ লাগিয়াছিল ! 

মুহম্মদ সারা দেহ ভাবুত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাহার অবস্থা 

দেখিয়া খাদিজ। স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার চাচাতো 
ভাই “অর্কার, নিকটে গমন করিলেন। আর্কা তখনকার দিনে "আরবের 
একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কোরেশদ্দিগের পৌতশুলিক মতবাদকে সহ 
করিতে না পারিয়া তিনি থুষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এই জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস হযরত মহম্মদ সংক্রান্ত ব্যাপারটি অবগত হইয়া 
উচ্কৃসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : “কুদ্দ্ুন্! কুদ্দস্থুন্!-'.পবিত্র! পবিত্র! 
হযরত মুসা! ও ঈদার প্রতি আল্লাহ, যে 'নামুস-ই-মাকবর' (মহান হিদর্শন ) 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই নামুন! হায় মুহম্মদ! তোমার দেশ- 
বাসী তোমার উপর অত্যাচার করিবে, তোমাকে দেশ হইতে তা 



৮১ সতের প্রথম প্রকাশ 

দিবে! আমি যদি পেই সময় পর্যন্ত বাঁচি থাকি, তবে নিশ্চই তোমাকে 
সাহাধ্য করিব” 

খাজা পুলকিত হইলেন। তাড়াতাড়ি তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া 

আসিলেন। গৌরবে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। তিনি নিশ্চিজপে 
বুঝিতে পারিলেন। মুহচ্মদের মধ্যে অনাগত যুগের মহাপয়গ্র জন্মলাভ 

করিতেছেন । 



পরিচ্ছেদ ; ১৭ 

সতোর খ্বরাপ 

আল্লার পাক-কালামের প্রথম প্রকাশ। কত নুন্দর, কত মধুর। যুগ- 
ুগনাস্তর ধরিয়া যে-মহাসত্যের জন্য ধরণী প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, 
যে-বাণা প্রেরণ করিবেন বলিয়া আল্লাহ্ বহু যুগ পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি 
দিয়া আসিতেছিলেন, সেই বাণী আজ অবতীর্ণ হইল। সে বাণীর আরম্তই 
হইল £ পাঠ কর-_অর্থাৎ জ্ঞান লাভ কর। সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম 
বিষয়-বস্তই হইল জ্ঞান। জ্ঞানের প্রসংগ লইয়াই স্থচিত হইল হযরতের 
পয়গম্বর জীবন, আর ইসলামের নূতন জয়যাত্রা। জ্ঞানের প্রতি কত 
বড় মর্ধাদা এ! এই উন্নত আলোকের যুগে ইসলাম বিশ্বের সম্মুখে গর্ব 
করিয়া বলিতে পারে £ জ্ঞান-সাধনাই হইতেছে তাহার সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান 
পয়গাম। 

পক্ষান্তরে কী গভীর দার্শনিক তাৎপর্যই না নিহিত আছে এই প্রথম- 
অবতীর্ণ ক্ষত্র আয়াত কর়টির মধ্যে। পাঠক হয়ত ভাবিতেছেন, জমগ্র 
কুরআনের তুলনায় এই 'ইক্রা বিলমি' স্থরার বিশেষত্ব ও গুরুত্ব এমনি কীই 
বা বেশী, যার দরুণ ইহা প্রথম-অবতরণের মর্যাদা লাভ করিল? সুরা 
“ফাতিহা, স্থরা “এখলাস্' প্রভৃতি গভীর তত্বপূর্ণ কোন একটি স্থরা বা 
আয়াত সরবপ্রথম নাধিল হইলেই ত হইত। এ .কথা আমার মনেও থাকিয়া 
থাকিয়া জাগিত। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, কুরআনের এই অংশটুকুই প্রথম 
নাধিল হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। এই তিনটি লাইনের মধ্যেই সম্পূর্ণ 
কুরআনের সারাংশ এবং ইসলামের অন্তনিহিত মূলসত্য ধরা পড়িয়াছে। 
আল্লাহুতা'লার যাহা-কিছু বলিবার ছিল, বিশ্ববাসীর নিকট যেববাণা 
পৌছাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি চুম্বকে মুখবন্ধেই বলিয়া 
ফেলিয়াছেন। এই বাদী--এই মহাসতা-_প্রচার করিবার জন্যই ত 
তিনি হযরত মুহম্মদকে ছুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। হযরত মুহম্মদের 
আবির্ভাবের পূর্বে এই সত্য পুর্াপুরিভাবে কেহ জানিতও না, মানিতও না। 
কাজেই ইহার পু প্রকাশ ও ব্যাথ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল । £ 



৮৩ 
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পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই ক্ষুত্ব আয়াত কয়টিতে মাত্র তিন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে : (৯) আল্লাহ, (২) মাহুয, (৩) জান। প্রথমেই আল্লাহ্ আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছেন £ তিনিই বিশ্বনিধিলের একমাত্র প্রভু--তিনিই 'রব'-_অর্থাৎ তিনিই কজনকারী, পোষণকারী এবং ধ্বংসকারী । এইখানে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হইয়! যাইতেছে। জীব ও ঈশ্বর অভি, পুরুষ ও প্রকৃতিই হৃটির ছুই মৌলিক উপাদান, ঈশ্বরের ন্যায় জড়পদার্ঘও (18067) আদি ও অনন্ত (০০-৪6512581)) এই বিশ্বের কোনই শরষ্টা নাই ইহা ্বয়ংসষ্ট, অথবা একাধিক ঈশ্বর ও দেবদেবীর দ্বারা এই বিশ্বরচিত ও পরিচালিত_ ইত্যাদি ধরণের যাবতীয় মতবাদকেই আল্লাহ্ এখানে বাতিল করিয়া দিতেছেন এবং ম্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন যে, একমাত্র তিনিই ইহার ত্রষ্টা ও নিয়ামক। তারপর আসিল মানুষের পরিচয়। মানুষ কোধা হইতে আসিল? কে পয়দা করিল? সে পরিচয় দিতে গিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন : মাহ্যকে আল্লাই পর্দা করিয়াছেন--সামান্য রক্ত-কনিকা হইতে। এখানেও বলা হইল যে, মানুষ ঈশ্বরের স্ৃটরি, তাহার অংশ নহে, অথবা ্বয়ভূত নহে। পাঠক 
লক্ষ্য করিবেন, এইখানে বিবর্তন বাদ বা “17607 ০? চ৮০11607-এর কথা! আসিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র একটি রক্তবিন্ুর মধ্যে আল্লাহ্ মান্নষের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে লুষ্কায়িত রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সেই রক্তবিন্দুকে তিনি জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন শক্তিশালী মানুষে 
পরিণত করিয়াছেন। অবশেষে আসিল জ্ঞানের কথা। মানুষের 
জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? আল্লাহ্ বলিতেছেন : তিনিই মাঞ্ুষকে জ্ঞান 
দান করিয়াছেন। এই জ্ঞান ছুই প্রকারের ; লেখবীলৰ, অর্থাৎ ইজ্জিয়- গ্রাহ্থ এবং লেখশীর বহিূতি, অর্থাৎ আল্লার অন্থগ্রহলন্ধ। জগতের দর্শন- বিজ্ঞানশশিল্পইতিহাস যাবতীয় বিষয়বস্তই লেখনীল জ্ঞানের অস্ততুক্তি অর্থাৎ কোন-নাকোন উপকরণ সাপেক্ষ। কিন্ত ইহা ছাড়াও আর এক 
প্রকারের জান আছে-_যাহা লাভ করিতে হইলে কোন উপকরণ বা বাহনের 
প্রয়োজন হয় না, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়৷ দান করেন, সে-ই তাহা 
পায়। ইহা অধ্যাত্ম জান বা তত্বজান (ইল্মে-ইলাহী), এ জ্ঞানের উপকরণ অগ্ৃভৃতি, যুক্তিতর্ক বা ব্যাধ্যা-বিষ্ঠেষণ নয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্যনর্শর রা 
সতোর সাক্ষাৎ উপলব্ধি (1651507) )। 



বিশ্বনবী ৮ 
_ আর কী ছাই? সকল জ্ঞানের, সকল তথ্যের ইহাই ত সার কথ॥ 
সমগ্র অর্শনশীন্তের (61১11090123 ) বিষয়বস্তও ত এই। 9০৫ 
(খানিক )১, 22, (মান্য ) এবং [0০৬15086 ( ইল্ম ), অর্থাৎ অস্টা, 

মান্থষ এবং জ্ঞান-_এই তিনটির ম্বরূপ ও সন্বন্ধনির্ণঘই ত হইতেছে দর্শনের 
আলোচ্য বিষয়। শ্ষ্টা কে, তাহার ব্বরূপ "কী, সৃষ্টি কেমন করিয়া সম্ভব 
হইল, মানুষ কোথা! হইতে আসিল, জ্ঞান কেমন করিয়া জন্মিল, জ্ঞান 

কম প্রকারের, কতদূর তাহার সীমা, ইত্যাদি সমস্যার সমাধানই হইতেছে 
দর্শন-শান্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বু বাদান্ুবাদ ও যুক্তিতর্কের পর দর্শন 

আজ এই সত্যে উপনীত হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্ঠটমান জগতের অন্তরালে 
একজন নিয়ন্তা আছেন, তাহারই ইংগিতে বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে; 
সমন্ত স্যট্টি তাহা হইতেই আঙগিয়াছে, মান্ষকে তিনিই পয়দা করিয়াছেন 
এবং জ্ঞার্ন দিয়াছেন। এই জ্ঞান দুই প্রকারের £ ইন্দ্রিয়গ্রাহ জ্ঞান 
এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান। 

এইবার দেখা যাউক, আল্লাহ্ যাহা বলিতেছেন, আধুনিক দর্শন- 
শাস্ত্রের সহিত তাহার কতদূর মিল আছে। আল্লাহ্ বলিতেছেন : নিখিল। 
বিশ্বের হৃষ্টিকর্তা তিনি। দর্শন বলিতেছে ; এই বিশ্ব জগতের একজন 

হুষ্টিকর্তা (76220952০৮৪) আছেন-ধিনি আড়ালে থাকিয়া সমস্ত 

পরিচালনা করিতেছেন । আল্লাহ্. বলিতেছেন £ মানুষকে তিনি একবিন্দু 
রক্ত-কণিকা হইতে ত্ষ্টি করিয়াছেন; দর্শন বলিতেছে £ প্রোটোপ্রাজম্ 

(6:০60919970) নামক স্ুক্ক্স পদার্থ হইতে মানুষের ত্যঙি হইয়াছে। 

আল্লাহ বলিতেছেন £ দুই প্রকারে মান্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে, প্রথম £ 

লেখনীর সাহায্যে, দ্বিতীয় £ প্রত্যক্ষ ভাবে । দর্শন বলিতেছে : জ্ঞান্ন দুই, 
প্রকারের- প্রথম £ ইন্িয়গ্রাহ জ্ঞান বা 7২8507১, দ্বিতীয়; প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান ঘা 1069805019, 

আল্লার বাণী এবং দার্শনিক সত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে .কি? 
সগ্তসমুত্র মন্থন করিয়া দর্শন আজ যে-সত্যে উপনীত হইল়্াছে, আল্লাহ তাল! 

কত সহজে; কত অল্প কথায় ভাহা! ব্যক্ত করিয়াছেন ! 

অতএব এখন আমর! বলিতে পারি, সমস্ত মানবীর জানের (1032892, 
10১০1৬৭৪৪) সার কথাই হইতেছে £ 

(১)... আজাই,নিখ্লি বিশ্বের প্রহু। 



৬৫ গতোর ব্বরপ 

(২) মান্যকে তিনিই স্জন করিয়াছেন । 

(৩) তিনিই মান্গযকে সবপ্রকার জঞাদ ঘান করিয়াছেন 
এই মহাসত্যই আল্লাহ সর্বপ্রথম তাহার রনুলকে আভাসে দান করিলেন। 

আল্লার যে-কথা বলিবার ছিল, যে-বাণী বিশ্ববামীর প্রাণের দুয়ারে গৌঁছাইয়া 

দিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা! এই। বড় কোন কথা নয়. জটিল কোন 

তথ্য নয়.-এই সহজ সরল সত্য-প্রকাশই ছিল তাহার একমাস উদ্দেশ্য ও 

লক্ষা। মহাসতা চিরদিন এমনই সহজ ও সরল । 

হযরত মুহম্মদ এই মহাসত্যেরই প্রচারক-এই মহাবাণীরই তিনি 

দূত। ইসলাম কোন নৃতন বথা বলে নাই-_এই শাশ্বত চিরস্তন সত্যকেই 

সে রূপ দিষ্বাছে মাত্র। সমগ্র কুরআন এই মহাসত্যেরই বিশদ ব্যাখা 

*€ বিশ্লেষণ । ইসলাম মান্ষকে শুধু এই তিনটি কথাই উপলন্ধি করিতে 

বলেঃ অর্থাৎ সে চায় যে মানুষ প্রাণে প্রাণে উপলন্ধি করুক যে, আল্লাই 

নিধিল বিশ্বের একমাত্র প্রভু, মানুষকে তিনিই স্যজন করিয়াছেন, এবং 

যাহাকিছু জান তিনিই দিয়াছেন । এই তিনটি সত্য উপলদ্ধি করিলেই 

তাহার আর পথ তুল হইবে না; “সিরাতাল্ মুস্তাকিম”' (সরল পথ) দিয়াই 

সে চলিবে এবং অবশেষে তাহার লক্ষ্্থানে পৌছিবে। মানুষ যদি 

জানে এবং মানে যে, এই বিশ্বনিখিলের হ্জনকারী, রক্ষাকারী ও ধ্বংস- 

কারী একমাত্র আল্লাহ--তিনিই আমাদের জীবন-মরণের প্রত, তিনি ছাড়া 

আব কেহ আমাদের সহায় নাই, শরণ নাই; আদি তিনি, অস্ত তিনি, 

তবে আর মে কেমন করিয়া আল্লাকে ছাড়িয়া অপর কাহারও পুজা করিবে? 

নত মন্তকে তাহাকে বলিতেই হইবে £ প্রত হে, একমাত্র তুমিই আমাদের 

“রব” তুমি ছাড়া আর আমাদের কোন নমস্ত নাই, উপাস্য নাই, তোমাকেই 

আমরা আরাধনা করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তারপর 

নিজের দিকে তাকাইয়া সে যদি বুঝিতে পারে যে, কত নিঃসহায় অবস্থা 

হইতে আল্লাহ্ তাহাকে জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন মানুষে পরিণত করিয়াছেন, 

তবে আল্লার অনীম করুণা ও কুদ্রতের কথা ভাবির! রুতজ্ঞতায় তাহার 

মাথা সেই রহআন্ুর-রহিম ও রব ল-আলামিনের উদ্দেশ্তে নত না! হইয়াই 

পারিবে না। "সাবার, সে যদি বুঝিতে পারে যে, আল্লাই কল জ্ঞানের 

উৎস এবং জ্ঞানলাত ছাড়া হৃষ্টি-লীলার কোন রহহ্াই সে বুঝিতে পারিবে না, 
তবে সে আল্লার নামে জ্ঞান-সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেই। রাই, সমাঙ্গ ও 



॥ 

বিশ্বনবী ৮৬ 

জীবনের অন্থান্ত সমস্যা এই তিনটি উপলব্ধি হইতেই আসিবে এবং তাহার 

চিন্তা ও কর্ম নব নব পথে প্রধাবিত হইবে। আধ্যাত্মিক জীবনেও সে 
উৎকর্ষ লাভ করিবে। 

অতএব দেখা যাইতেছে, 'ইকরা বিস্মি' স্থরার এই হ্ধুত্ব অংশটুকু 
সম্ত জ্ঞানের সারাংশ। ইসলামের ইহাই মুলসত্য। আল্লাহতালা হযরত 
মুহম্মদের অস্তরে সর্বপ্রথম এই মূল-সত্যেরই রেখাপাত করিলেন। কোন 
লোককে কোন ধর্ষে মুরিদ করিতে হইলে গীর যেমন তাহার কর্ণে সর্ব 

প্রথম সেই ধর্মের মূল কলেমা (০0560) দান করেন এবং পরে একে একে 

আনুষংগিক অন্ঠান্য বিষয়ের ব্যাখা ও বিশ্লেষণ করিয়া মূলবস্তকে বুঝাইয়া 
দেন, আল্লাও তার প্রিয়নবী মুহম্মদকে লইয়া সেইরূপ করিলেন। মূল 

সত্য ও লক্ষযবস্ত সন্ধে চুকে আভাস দিয়া তিনি কার্য আরস্ত করিলেন। 

এমন সুন্দর সহজ অথচ গভীর অর্থপূর্ণ স্থরাই সবপ্রথম ধরা অবতীর্ণ 
হইল। প্রথম অবতরণের উপযুক্ত বাণীই বটে! 



পরিচ্ছেদ £ ১৮ 

সতা-প্রগারের আদেশ 

মুহম্মদ ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঝড়ের পরে প্রকৃতি যেমন শাস্ত হয়, তেমনি 

একটা প্রশাস্তি তাহার চোখে-মুখে নামিয়া আসিল। 

কিছুদিন যাবত আর কোন বাণীই অবতীর্ণ হইল না। ইহাতে মুহদ্ম 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তীহার মনে হইতে লাগিল, হযত বা 
কোন গ্রটি ঘটিয়৷ গিয়াছে'.*যাহার জন্য আল্লাহ্ তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া 

তাহাকে পবিত্যাগ করিয়াছেন। 

প্রা ছযমাস এইভাবে কাটিয়া গেল। অবশেষে নিরাশ! ও অধৈর্ধের 

মাত্রা যখন চরমে উঠিল, তখন জিব্রাইল আবিভূর্ত হইয়া হ্যরতকে এই 
আশ্বাস বাণী শুনাইলেন £ 

প্উযাৰ শপথ” 

এবং অন্ধকার বজনীর শপথ। 

তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, কিংবা! অসন্তুষ্ট হন নাই। 

নিশ্চয়ই তোমার ভবিষ্যৎ তোমার অতীত অপেক্ষা! উজ্জ্ল। 

এবং শীঘ্রই তোমার গ্রভূ তোমার উপর এমন কিছু দান কবিবেন, 
যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। 
তিনি কি তোমাকে এতিম বালকরূপে দেখেন নাই এবং আশ্রয় দান 

কবেন নাই? 

এবং তিনি কি তোমাকে পথহারা অবস্থায দেখেন নাই এবং তোমাকে 

আ্ুপথ দেখান নাই? 

এবং তিনি কি তোমাকে অভাবগ্রস্ত দেখেন নাই এবং অভাবমুন্ত করেন 

নাই? অতএব যে অনাথ, তাহাকে তুমি উৎগীডন করিও না। 

যে ভিক্ষুক, তাহাকে তুমি তিরস্কার করিও না, এবং তোমার প্রতুর 

অন্রগ্রহের কথা প্রচার কর ।” ***(স্ুরা আদ্দোহা) 

কত বড় প্রেরণা এ! মৃহম্মদের ব্যাকুল হৃদয় এইবার শান্ত হইল। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, এক গুরদায়িত্বভার শীত্রই উহার যাথায় 
নামিতেছে। 



বিশ্বনবী ৮৮ 

মন ঘধন ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন পুমরায় এই অধয়াতটি 
নাধিল হইল ঃ 

“ছে আগার রম্মুল, 

তোমার প্রভূ তোমাকে যে সত্য দান করিয়াছেন, 
তাহা প্রচার কর” (8 ৫ ৬৭) 

সব সন্দেহ দূর হইয়া গেল। আল্লাহতা”্লা এই আয্লাতেই হযরত 
মুহন্মদকে' সর্বপ্রথম “হে আমার রম্মুল” বলিয়। সম্বোধন করিলেন। এইদিন 

হইতেই হযরত বুঝিতে পারিলেন, তিনি সত্যসত্যই আল্লার রম্থুল। জীবনের 
লক্ষ্য ও গতিপথ এখন তাহার সুনির্দিষ্ট হইল। নিশ্চিত হইয়। একনিষ্ঠ 
ভাবে তিনি এধন হইতে সত্যপ্রচারে ব্রতী হইলেন। 

এরপর আর ভয় কী? আর কুগ্ঠা কী? আন্মক বাধা, আন্মুক 

বিপদ, আন্ুক অত্যাচার-_ছুঃখ নাই। জীবন যাইবে? যাউক। আল্লার 

জন্য না হয় জীবনপাতই বা হইল। তিনি যে রম্মুল, তিনি যে আল্লার 

বাণীবাহক ! এ দৌত্য কার্ষ তাহাকে সমাধা করিতেই হইবে। যে-পয়গাম 
তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা মানুষের প্রাণের ছুয়্ারে পৌছাইয়া দিতেই 
হইবে, নতৃব। তাহার 'রন্থুল” নাম সার্থক হইবে কেন ?” 

মুহম্মদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। জত্যের নুদৃঢ় বর্ষে 

ভাচ্ছাদিত হইয়া বিপুল উদ্ঘমে তিনি কার্ক্ষেত্রে ঝাঁপাইন়না পড়িলেন। 
উদাত্ত কে তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ 

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রনুলুল্লাহ” 

এইখানে মানব-জীবনের একটি নিগৃঢ় তথ্য উদ্ঘাটিত হইল। কোন 
সত্য শুধু উপলদ্ধি করিলেই হয় না, সেই সত্যকে বাহিরে প্রচার করিতেও 
হয়। সত্য তাই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধির বস্ত নয্ন--প্রচারেরও বন্ত। 
অপ্রচারিত সত্যের কোন মূল্য নাই। যে কোন জত্যকে জয়যুক্ত করিতে 
হইলে তার প্রচার বা প্রোপ্যাগাণ্ডা করা দরকার । পপ্রাপ্যাগাণ্ড' কথাটি 
আজকাল খারাপ শোনায়, কিন্তু আসলে তা নয়। জগতের সমস্ত ধর্যগ্ীয় 

তাহাদের উপলব্ধ সত্যকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, 
সে সত্যকে বাহিরেও ছড়াইয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম এইভাবেই প্রচারিত 
হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ষের মূলেও আছে পান্দ্রীদেব ব্যাপক প্রচার । এমন 



৮৯ মত্য-গ্রচারের আদেশ 

কি বর্তমান যুগে কমিউনিজমের গ্রমারও একনিষ্ঠ এ্রচারের ফল। কাজেই 
সতের সংগে প্রচারের নিকট-সন্বন্ধ রহ্যাছে। প্রচার না করা পর্যন্ত কোন 
সতাই পূর্ণ হয় না। অবশ্য মৌধিক প্রচারণার ধংগে সত্যের বাস্তব রপায়ণও 
দরকার। সেও তআর এক গ্রচারণ|। 

এই জন্যই আগ্নাহ তাঁর রম্থুলকে অত্য প্রচারের জন্য নুম্পই নির্দেশ 

দিলেন। বলা বাহুল্য, কার্যকরী প্রচারের দ্বারাই ইসলাম জগতে আত্ম 
গ্রতিটা লাভ করিয়াছে। 
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লত্যের প্রথম প্রচার 

হযরত মৃহল্মদের জীবনের এইবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। এখন 
হইতে প্রকাশ্তভাবে তিনি 'আল্লার রম্থুল' রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত 
হইলেন। সত্য-গ্রগারই এখন তাহার জীবনের ব্রত হইয়া দাড়াইল। 

প্রথম প্রচার কোথায় আরন্ত হইল? কে তাহার হস্তে প্রথম বয়ে 

হইলেন? কে তাহার এই নৃতন সত্যে প্রথম বিশ্বাস করিলেন? 
সে তাহারই আপন সহধর্মিণী বিবি খার্দিজা। এই মহীয়সী নারীই ইসলামের 

সর্বপ্রথম ভক্ত। প্রথম মূসলিমের গৌরব তাই একজন নারীর । 
এটা! খুবই শ্বাভাবিক হয় নাই কি? খাদিজা অপেক্ষা! মুহম্মদকে কে বেশী 

চিনিতে পারিয়াছেন? কে তাহার ভিতর-বাহির এমন নুদ্দর করিয়! 

দেখিয়াছেন? খাদিজা ত দূরের কেহ নন, মুহম্মদেরই জীবন-সংগিনী! কাজেই 
মুহম্মদের অন্তরে যে-সত্য প্রতিভাত হয়, খাদিজাকে তাহা স্পর্শ না করিয়াই 
ষায়না। এই জন্য অতি সহজেই তিনি স্বামীর ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। 

যুক্তি-তর্কের কোনই প্রয়োজন হইল না। সমস্থত্রেগ্রথিত দুইটি বৈদ্যুতিক 
আলোর ন্যায়, একটির সংগে সংগে অপরটিও জলিয়া উঠিল । 

বস্ততঃ ইসলামের জয়যাত্রার পথে খাদিজার দান ও নৈতিক সহ- 

যোগিতার তুলনা নাই। চারিপাশে যখন সংশয়, ভয়ভীতি ও নিরাশার 
অন্ধকার, তখন এই নারীই সর্বপ্রথম মুহম্মণকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইলেন এবং তাহার ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। এইরূপে মুহম্মদের 

গুরুভার ও দুশ্তিন্তা তিনি লাঘব করিয়া দিলেন এবং নৈতিক সমর্থন দিয়া! 

তাহার মমোধলকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। সত্যের অভিযানে প্রথম 

পদক্ষেপেই রম্থুলুল্লাহ তার আপন দ্বীর মধ্যে একজন অকুত্রিম দোসর খুঁজিয়া 

পাইলেন। আদর্শ জীবন-সঙ্গিনীর ইহাই ত কর্তব্য। 
পক্ষান্তরে হযরত মুহম্মম যে আল্লার সত্য পয়গম্বর, তার ধর্মমত যে 

মিথ্যা! নয়, কৃত্রিম নয়--এর প্রমাণও পাই আমরা বিবি খাদিজার এই ইসলাম 
গ্রহণের মধ্ে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা কোন ভগ্ডামি থাকিলে স্ত্রীই 
তাহা ভাল বুঝিতে পারেন। ভগ্ডামির পরিচয় পাইলে খাদিজার মত 



৯5 সত্যের প্রথম গুচার 

তেজস্থিনী নারী কখনই এত সহজে স্বামীর নৃতন ও বিপজ্জনক ধর্মমত 
গ্রহণ করিতেন না। ইসলামের কঠিন দিনে খার্দিজার এই সমর্থন সমগ্র 

নারীজাতিকে মহিমান্বিত করিয়াছে। 

বাহিরে অজ্ঞানতার ঘন-অন্ধকার, সমগ্র দেশ ডুবিয় আছে সেই অন্ধকারে 
তাহারই মাঝখানে শুধু ছুইটি প্রাণ নিভৃত নির্জনে একটি সত্যের দীপশিখা 
আগুলিয়া বসিয়৷ আছে । 

দিন যায়। 

ইত্যবসরে জিব্রাইল আসিয়! মুহন্মদকে নামায পড়িবার পদ্ধতি শিখাইয়া 
দিয়া গিয়াছেন। জগতের সব্শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা স্থরা ফাতিহা? তখন অবতীর্ণ 

হইয়াছে £₹__ 

“আল্হামছু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামিন: 

“সব গুণগান সেই আল্লার 
যিনি নিখিল বিশ্বের শ্রষ্টা ও পরম করুণাময় 

যিনি বিচার-দিনের প্রভু । 

(হে আল্লাহ ) আমরা তোমারই ইবাদৎ করি, 
তোমারই সাহাধ্য প্রার্থনা! করি। 
আমাদিগকে সেই সরল পথ দেখাও 

যেপথে তোমার অনুগৃহীত প্রিয়জনের! চলে, 

নয় তাহাদের পথে- যাহারা অভিশপ্ত ও পথভ্রাস্ত ।৮ * 

গভীব রাত্রে স্ুললিত কে এই সরা ফাতিহা পাঠ করিয়া হযরত 

বিবি খাদিজার সহিত নামায পড়েন। মন্কাঁনগরী তখন বাহিরে ঘুমায় ! 
একটি বালক লুকাইয়া লুকাইয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখে আর কেবলই 

চিন্তা করে। 

কে এই বালক ? 

ইনি মুহম্মদের পিতৃব্য-পুত্র আলি। আবুতালিবের তিন পুত্র ছিলেন ঃ 

আলি, জাফর এবং আকিল। পিতৃব্যের অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া 

থাদিজাকে বিবাহ করিবার পর মুহম্মণ আলির লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার 
* সুরা ফাতিহার অবতরণ-কাল লইয়! কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ তফলীরকারের 

মতে অবতরণের ক্রম হিসাবে সুরা ফাতিহ! ছিতীয় স্থানীয়। অর্থাৎ ইকরা সুরার প্রথমাংশের 

পরেই হুয়া ফাতিহা লাধিল হন্ন। এ মত সমর্থনযোগ্য। 



বিশ্বনবী : ৯২ 

লইয়াছিলেন। 'লেই হইতে আলি মুহম্মদ্ধেরে সংগেই বাস করিতেছিলেন। 
হযরতের নবুষ্ত লাভের সময় আলি একজন বালক মাজ্র। বয়স তাহার 
বারো-তেরে!। 

মুহম্মদ ও খাদিজার নৃতন উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়া "মালি একদিন 
জিজ্ঞাসা করিলেন : "আপনার! কাহাকে এমন ভাবে সিজদা! (প্রণতি ) 

দেন, ভাইজান ? 
মুহম্মদ বলিলেন £ “অদ্বিতীয় লাশরীক সেই পরমন্থুন্দর আল্লাকে 

-_-যিনি নিথিল বিশ্বের শ্রষ্টা--যিনি রহমানুররহিম-_ঘিনি সর্ধশক্তিমান।” 

আলি বলিলেন; “আমিও তবে আপনাদের ধর্ম গ্রহথ করিব। আমাকে 

নামায পড়া শিখাইয়া দিন ।” 
মুহম্মদ বলিলেন ঃ “তোমার আব্বাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছ ?” 
আলি উত্তর দিলেন; “না, আল্লার খিদমতের জন্য আব্বাকে জিজাসা 

না করিলেও চলে। আল্লাই যখন আমার শ্রষ্টা এবং আমার জীবন-মরণের 
প্রভু, তখন কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমি তাঁর বন্দিগী করিব ।” 

আলি বয়ে হইলেন। এইরূপে আলিই পুক্ষদ্দিগের মধ্যে প্রথম শিষ্য 
হইবার গৌরব লাভ করিলেন। 

বালকের সৎসাহস দেখিয়া হযরত মুগ্ধ হইলেন। এই বালক যে কালে 
একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ হইবেন, তখনই তিনি তাহ! বুঝিতে পারিলেন। 

এদিকে আবুতালিব যখন জানিতে পারিলেন যে, আলি মুহম্মদের ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছে, তখন তিনি আলিকে নিকটে ভাকিয়৷ জিজ্ঞাস! করিলেন ; 

“সত্যই কি তৃমি মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ ? 
আলি বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন; “জি ঠা। এই ধর্মই সত্য বলিয়! 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আব!” 

আবৃতালিব তখন মুহন্মদের শিকট গিয়! বলিলেন £ “মুহম্ম?, বল ত, 

তোমার এই নৃতন ধর্মের মর্ম কী ?” 
মুহম্মদ বলিলেন ; “ইহাই আল্লার ধর্ম। যেধর্ষখ আমাদের পূর্বপুরুষ 

হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস্সালাম পালন করিতেন, ইহা সেই ধর্ম। ইহাই 
ইসলাম ।” 

“আর তুমি কে ?, 

“আমি আল্লার রন্গুল। চাচাজান, আমার বিনিত অনুরোধ, আপনিও 



৯৩ সত্যের প্রথম প্রকাশ 

এই সত্যধর্ম গ্রহণ করুন। বুংগোযন্তি (মৃততিপূজা) ছাড়িয়া দিন, উহ! 
মহা পাপ।” 

আবুতালিব মুহম্মকে প্রাণ হইতে ভালোবাসিতেন, তাই এই কথাতে 
তিনি তাহার উপর অন্তষ্ট হইলেন না। একটু কোমল সুরে বলিলেন £ 
মৃহম্মণ। আমি জানি, তুমি সত্যবাদী । কিন্ত কি করিয়া পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ 
করি, বল? আমি তাহ! পারি না। তবে একথা বলিতে পারি, আমি 

যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তোমাকে কোরেশদিগের জুলুম ও দাগাবাজি 
হইতে রক্ষ! করিব। 

ইহাই বলিয়! আলিকে ডাকিয়া বলিলেন ; 'আলি, আমার সংগে এদ। 
আলি হতবুদ্ধি হইয়া দীড়াইয়া রহিলেন। হযরতের মুখের দিকে 

তিনি একবার চাহিলেন। হযরত ভীহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া 

বলিলেন : “যাও ভাই, চাচাজান বলিতেছেন 

আলির দিল্ দুরু কবিয়৷ কীপিয়া উঠিল। একদিকে পিতার আদেশ, 
অপবদিকে সত্যের আবর্ষণ। কোন্ দিকে যাইবেন? মুহূর্ত মধো 
মন স্থিব করিয়া তিমি বলিলেন ; “আব্বা, বেয়াদ্দবী মাফ করিবেন। আল্লাহ্, 

এবং রন্খুলের সেবায় এ-জীবন নিসার করিয়! দিয়াছি। এখন আর ফিরিতে 

পারি না। আপনাকে ছাডিতে পারি, কিন্তু রসুলুল্লাকে ছাড়িতে পারি না?” 

বালকের বথায় একটা তেজাব্যগ্তক দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। 
আবুতালিব মুধধ হইলেন। বলিলেন £ “বেশ, তোমার যদি ইচ্ছা না 

হয়। এস না। আমি জানি, মুহম্মদ তোমাকে কখনও বিপথে চালিত 

করিবে না” 

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। 

কী অদ্ভুত চরিত্র এই আবু তালিবের! যুলমাৎরাতে ভীরু দীপশিধার 
মত বাহিরের বঞ্চা হইতে নিজেকে বাচাইয়া আপন কক্ষকে দে আলোকিত 

করিয়া রাখিয়াছে! 



পরিচ্ছেদ: ২* 

প্রথম ভিন বংসর 

প্রথম তিন বৎসর গোপনে গোঁপনেই প্রচার চার্য চলিল। আলির পরে 
হযরতের পালিত পুত্র জায়েদ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর আবুবকর, 

ওসমান, আব্বাস ও আরও কয়েকজন। মহিলার্দিগের মধ্যে আবুবকরের 
কন্তা আসমা, ওমরের ভগিনী ফাতিম' প্রভৃতি প্রথম বয়েৎ গ্রহণ করেন। 

মুহম্মদ যে একটি নৃতন ধর্মমত প্রচার করিতেছেন এবং কেহ কেহ 
যে গোপনে সেখধর্ম গ্রহণও করিয়াছে, মন্ধাবাপী কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাহা 
জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহারা বিচলিত হম নাই। এমন 

ধর্মবিপ্রব ত কত আসে, কত যায়। কত কোরেশ ত খুষ্টধর্মও গ্রহণ 

করিয়াছে, তাহাতে কা'বামন্দিরের বা আরাধ্য দেবদেবীদের কতটুকু ক্ষতি 

হইস্াছে? ধর্মদ্রোহী মুহন্মদ কী করিবে? ইহাই ভাবিয়া কোরেশগণ 
মুহম্মদের ধর্মমতকে প্রথম প্রথম উপেক্ষা করিয়াই চলিল। 

হযরত গোপনে গোপনে আপন ধর্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত বেশী দিন গোপন প্রচার চলিল না। শীঘ্রই প্রকাশ্ত প্রচারের 
আদেশ আসিল। মুহম্মদ তখন একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন 

তিনি আত্মীয়স্বজন ও কোরেশ দলপতিদিগকে দাওয়াৎ দিয়া নিজগৃহে 

ডাকিয়া আনিলেন। প্রায় চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। 

আহারাদির পর মুহম্মদ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন £ “হে আমার 

দেশবাসী শ্রবণ করুন। এক অপুর্ব বিহিশ্তী সওগাত আমি আপনাদের 
জন্য লইয়া আসিয়াছি। আল্লার পাক্ কালাম আমি লাভ করিয়াছি । আপনারা 
আর মৃত্তিপূজা করিবেন না। একমাত্র আল্লাকে উপাসনা করুন। বলুন £ 

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদরু রসুলুল্লাহ ৷” ইহাই আল্লার মনোনীত ধর্ম। 
এই ধর্ম গ্রহণ করুন। ইহকাল ও পরকালে আপনাদের কল্যাণ হইবে। 
আপনাদের মধ্যে কে আমার পাশে আসিয়া াড়াইবেন? কে এই সত্য- 

প্রচারে আমাকে সাহায্য করিবেন? আনুন ।” 

কোরেশগণ জ্ধুদ্ধ হইয়া উত্িল। মুহম্মদের উপরে মনে মনে তাহারা 
ভীষণ চটিয়া গেল। মুহম্মদের পক্ষে এটা একটা মস্ত বড় ধৃষ্টতা বলিব 
তাহা দের মনে হইল। 

সির আম টগর ৪ 



৯৯৫ প্রথম তিন বৎসর 

বিখ্যাত কোরেশ শধান আবুলাহাব ক্রুদ্ধ হইয়া! বলিয়া উঠ্ভিল ঃ 
প্মুহম্মদ, ধৃষ্টতা পরিত্যাগ কর। তোমার পুজনীয় পিতৃব্য ও খুক্পতাত 
ভ্রাতুগণ এখানে উপস্থিত আছেন, তাহাদের সম্মুখে বাতুলতা করিও না। তুমি 

কুলাংগার । তোমার আত্মীয়গণের উচিত যে তোমাকে কয়েদ করিয়া রাখে ।” 
এই বলিয়া সে একট! শোরগোল পাকাইয়া তুলিয়া সকলকে লইয়া 

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল । 
তখন বালক আলি সম্মথে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন : “হে 

রন্থৃলুল্লাহ, আমি আপনার পার্থে দাড়াইতে প্রস্তত আছি। আল্লার কসম, 
আজ হইতে আমার এই জীবন আপনার সেবায় নিয়োজিত করিলাম 1” 

সকলে আলির প্রতি ফিরিয়া দীড়াইল। এতটুকু বালকের বেয়াদৰী 
দেখিয়। তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। আবুতালিবকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা ল্লেষ- 
ব্যঞজজক হ্বরে বলিতে লাগিল £ “আপনার ভ্রাতুম্পুত্রের কল্যাণে এখন বুঝি 
আপনাকে এই পুত্ররত্বের আর্দেশই মানিয়া চলিতে হইবে?” এই বলিয়া 

সকলে প্রস্থান করিল 

প্রথম দিনের এই ব্যর্থতায় হযরত বিচলিত হইলেন না। দ্বিতীক্ববার 
আহ্বানের জন্য তিনি স্থুযোগ খু'ঁজিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে আরবে একটি প্রথা ছিল। বিপদের সময় নগরবাসীকে 
আহ্বান করিতে হইলে, অথবা! কোন বিষয়ে কেহ বিচারপ্রার্থী হইলে, মক্কার 

সাফা পবতের শীর্ষে দ্াড়াইয়া তাহাকে কতিপয় সাংকেতিক শব উচ্চারণ 

করিয়া চীৎকার করিতে হইত। সেই সংকেতধ্বনি শুনিয়া নাগরিকগণ 
পরবতের পাদদেশে আসিয়া সমবেত হইত। সংকেতর্দাতা তখন তাহার 
বক্তব্য সকলকে বুঝাইয়া বলিত। 

একদিন এক জ্ুন্দর প্রভাতে মুহম্মদ সেই সাফাপর্রবতের শীর্দেশে 
দাড়াইয়া সেইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কোনকিছু বিপদ ঘটিয়াছে 
ভাবিয়া একে একে সকলে ছুটিয়। আসিলা তখন মুহম্মদ প্রত্যেক গোত্রের 
লোকদিগকে সপ্োধন করিয়া বলিতে লাগিলেন £ “আজ বর্দি বলি এই 
সাফা-পর্বতের অন্তরালে একদল প্রবল শত্র তোমাদিগকে হামলা করিবার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তবে কি তোমরা আমার সে কথ বিশ্বাস করিবে ?” 

সকলে “উত্তর দিল নিশ্চয়ই করিব, কারণ তুমি “আল্-আমিনঃ। 

'এ পর্যন্ত তোমাকে আমরা কোনদিন মিথ্যা কথ! বলিতে গুনি নাই” 



! 

বিশ্বনবী ৯৬ 

মুহন্ধ বলিলেন, ; “তাই যদি হয়, তবে বিশ্বায করস্প্সত্াই এক 
মহা বিপদের তোমরা সম্মুখীন হইয়াছ। সতাই একাল শয়তানী ফোক 
তোমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য দীড়াইয়া আছে। আল্লা-বিস্বতি ও 

গ্রাতিমা-প্রীতি, কাপট্য ও লাম্পট্য, অত্যাচার ও ব্যভিচার এবং আরও 

শত গ্রকারের পাপ ও মলিনতা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ওরে 

ধ্বংসপথের যাত্রিল, হুশিয়ার! এখনও সময় আছে, এধনও পথ আছে। 

যদি বাচিতে চাও, তবে কাবার এ দেবমৃত্তিগুলি ভাঙ্মা ফেল, উহারাই 
তোমাদের সেই প্রবল শন্র। এক আল্লার উপাসনা কর, অন্তরকে গুচি- 
কনর কর, আহা হইলেই দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের মংগল হইবে ।» 

মুহম্মদের কথা শুনিয়া আবুলাহাব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়। উঠিল: 
“জাহান্নামে যাও, হতভাগা! এই জন্যই বুঝি তুমি আমাদিগকে ডাকিয়া 
আনিয়া?” 

সকলেই তখন আবুলাহাবের পক্ষ সমর্থন করিল। মৃহম্মদকে গালি 
দিতে দিতে তারা চলিয়৷ গেল। 

মুহম্মদের আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না বটে, কিন্তু এ আহ্বান বিফলেও, 
গেল না। মক্কার ঘরে-ঘরে পথেপ্রাস্তরে সকলের মধ্যেই আল্লাহ্ ও 

রল্গুলের নাম আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিরোধ ও অস্বীকৃতির মধ্য 
দিয়াই ইসলামের বাণী দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । 



পরিচ্ছেদ ; ২৯ 

সংঘর্ষের সূচনা 

মুহম্মদ এতদিন বাহিরে বাহিরেই প্রচার করিতেছিলেন। এইবার কা'বা" 
গৃহের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। “আল্লার ঘর হইতে আল্লাহ্ নির্বাসিত 
হইয়াছেন, আর সেইঘরে আজ বিরাজ করিতেছে কল্পিত দেবদেবীর 
পাষাণ-প্রতিমা! হযরত তাই এই "আল্লার ঘরে আল্লার বাণী প্রচারের 
জন্য বন্ধপরিকর হুইলেন। একদিন তিনি কা'বাগৃহে প্রবেশ করিয়া 
জলদগন্তীর হ্বরে ঘোষণা করিলেন; পলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর 
রুলুল্লাহ্।”» সমস্ত কা'বাশৃহ সেই মহাসত্যের কল-ঝংকারে মুখরিত হইয়া 
উঠিল। দেবমৃত্তিগুলি যেন থরথর করিয়া কাপিতে লাগিল ! 

ব্যাপার বুঝিয়া দলে দলে কোরেশগণ ছুটিয়া আদিল। মুহশ্দ 
তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন £ “হে কোরেশগণ, এই 
দেবমৃতিগুলি ভাঙিয়া ফেল, আল্লার উপাসনা কর। একমাত্র তিনি ছাড়া। 
আমাদের আর কেহ উপাস্ত নাই, আর কেহ সাহাষ্যকারী নাই” 

শুনিয়া কোরেশগণ একেবারে ক্ষিত্ত হইয়া উঠিল। দেবদেবীদিগের 

জন্ুখে ফড়াইয়া তাঁহাদের এমন বেইজ্জতী_এমন অপমান। মুহম্মদের 
ৃষ্টত1৷ ও দুঃসাহস ত কম নয়! সকলে মুহম্মকে গালাগালি দিতে লাগিল 

এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার জনা উদ্ভত হইল । ইহা দেখিয়া বিবি 

খাদিজার পূর্ব-্বাম।র ওরসঞ্জাত পুত্র তরুণ যুবক হারিস বাধা দিতে 
অগ্রসর হইলেন। কোরেশগণ তখন তাহাকেই আক্রমণ করিল। ফলে 

এই তরুণ মুসলিম যুবকটি সেইখানেই শহীদ হইলেন। 
সত্যের সংগে মিথ্যার সংঘর্ষ এইখান হইতেই আরম্ভ হইল। প্রথম 

দিনেই একজন মুসলিম তরুণ রত্তদান করিলেন। শহীদের পুণ্যরক্তে 
গোসল করিয়া শিশু-ইসলাম অধিকতর উজ্জল হইয়া উঠিল। 

কোরেশগণ এইবার সংঘবদ্ধ হইয়া ফ্রাড়াইল। আবু লাহাব, আবুজজহল, 

আবু সুফিয়ান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তাহাদিগের অধিনায়ক হইল । 

মৃহম্মম কিন্তু কোন বাধাবিগ্নের প্রতিই ভ্রক্ষেপ করিলেন না। অটল 
অচলভাবে তৌহিদের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। 



বিশ্বনবী ৯৮ 

মুহদ্মদ্ের প্রতি কোরেশদিগের আক্রোশ ক্রমেই বাড়িয়! চলিল। 
অবশেষে তাহারা একদিন আবুতালিবের নিকট উপস্থিত হুইয়৷ বলিল £ 
“হে আবুতালিব, আপনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় । কিন্তু আপনার 
ভরাতুষ্পত্রের কল্যাণে আমাদের মধ্যে শরান্তি ও সন্ভাভ রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন 
হইয়া উঠিতেছে। আপনার নিজের মত কী, তাহাও আমরা ভাল বুঝিতে 

পারিতেছি না। আপনার ভ্রাতুম্পত্রের আচরণ কি আপনি সমর্থন করেন ? 
তাহার সন্বন্ধে পূর্বেও আপনাকে বলিয়াছি, কিন্তু আপনি কোনই প্রতিকার 

করেন নাই।” 

আজ আবার বলিতেছিঃ “আপনি যদি তাহাকে নিবৃত্ত না করেন, 
তবে আপনাকেও আমরা মুহম্মদের সংগী বলিয়া মনে করিব এবং নিজেরাই 
ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব |” 

কোরেশ দলপতিদিগের ভীতিংপ্রদর্শনে আবুতালিব বিচলিত হইয়া 

পড়িলেন। তিনি তাহাদের সন্মুখেই মুহম্মদকে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে 
লাগিলেন £ মুহম্মদ, তোমার এই নূতন ধর্ম পরিত্যাগ কর। অনর্থক আমাদের 
দেবদেবীর নিন্দা করিও না! ইহাতে খাম্খা ছুষমনি বাড়িবে বৈ ত নয়?” 

তদ্ুত্তরে মুহম্মদ বলিলেন ঃ প্ছুষমনির জন্য আমি ভয় করি না, 
চাচাজান! শুধু কোরেশ কেন. সমগ্র জগত যদি আমার বিরুদ্ধে দাড়ায়, 

তবু আমি আমার সত্য-প্রচারে বিরত হইব না। আমিত ইচ্ছা করিয়া 
আপনাদের দেবদেবীব নিন্দা করি না। ইসলাম প্রচার করিতে গেলেই 
দেবদেবীকে মিথ্যা না বলিয়া উপায় থাকে না। তৌহিদের অর্থই হইল 
দেবদেবীর অস্বীকার । কাজেই বাধ্য হইয়া দেবদেবীকে মিথ্যা বলিতে হয়। 
আপনারা ভাবিতেছেন, আমি আপনাদের হুষমন। কিন্তু আমি ছুষমন 
নই, আমিই আপনাদের দোস্ত, । আমার কথা শুনুন, ইসলাম কবুল করুন, 
আপনাদের মংগল হুইবে।” 

কোরেশগণ এই কথায় আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা 
যুহম্মদকে নানারূপ ভয় দেখাইয়৷ চলিয়া! গেল। 

কিন্তু মৃহম্মদ বিচলিত হইলেন না। যথারীতি তোৌহিফ্ প্রচার করিয়াই 
চলিলেন। ধীরে ধীরে তাহার শিশ্যসখখ্যা বাড়িতে লাগিল। 

কিছুদিন পরে কোরেশ প্রধানগণ আর একদিন আবুতালিবের নিকট 
উপস্থিত হইয়! পূর্বের ম্যায় অভিযোগ করিল। আবুতালিব পু্নীয় 



৯৯ সংঘধের হৃচন। 

মুহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ “বাবা, আমি যে-ভার বহিতে পারি না, 
তাহ! আমার ঘাড়ে চাপাইও না ।” 

মৃহম্মধ বুঝিলেন, তাহার পার্ধিব জীবনের প্রধান অবলম্বন আবু- 
তালিবও বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া যান। কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কী? 
দৃঢ়কঠে তিনি উত্তর দিলেন; “চাঁচাজান, আপনারা! সবাই যদি আমাকে 
পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও আমি ভীত হইব না। আমি আমার সত্য 
প্রচার করিবই 1» 

কোরেশদিগের ক্রোধের মাক্রা এবার চরমে উঠিল। একবাক্যে তাহারা 
বলিয়। উঠিল £ প্মুহম্মদ, সাবধান! যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর, তোমাকে 
খুন করিয়া ফেলিব 1” 

মুহম্মদের অমংগল আশংকায় আবুতালিবের দুর্বলতা কাটিয়া! গেল। 
তিনি কোরেশ দলপতিদিগকে বলিতে লাগিলেন : "থামো। অত উত্তেজিত 
হইও না। তোমরাই এক জময়ে মুহম্মদকে 'আল্-আমিন' উপাধি দিয়াছিলে, 
আজ কেন তবে তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ্ছ না? 

অনেক বাদানবাদের পর কোরেশগণ সে্দিনকার মত প্রস্থান করিল। 

সকলে চলিয়া! গেলে আবুতালিব মুহম্মদকে বলিলেন ঃ “আল্লার কসম, 

আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। তোমার কর্তব্য 
তুমি করিয়া যাও।” 

মুহম্মদ খুশি হইয়া বলিলেন; তবে কেন আপনি নিজে ইসলাম 

কবুল করিতেছেন না, চাচাজান? বলুন £ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু". 
আবুতালিঘ বাধা দিয়া বলিলেন £ “থাক্ থাক্, সে পরে হইবে 1” 

মুহন্মদকে কিছুতেই নিরম্ত করিতে না পারিয়া কোরেশগণ এক নূতন 
পস্থা অবলম্বন করিল। একদিন তাহারা ওমারাঁবিন-অলিদ নামক একটি 

সুদর্শন যুবককে সংগে লইয়া আবুতালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে 
লাগিল £ “এই ধনবান খুবস্থুরৎ যুবকটিকে আপনি গ্রহণ করুন, আর 

ইহার বিনিময়ে মুহম্মদকে আমাদের হন্তে দিন, আমরা তাহাকে খুন 
করিব ।» 

আবুতালিব দৃঢকঞ্জে উত্তর দিলেন ; দ্হশিম়্ার হইঘ্সা কথা বলিও। 
আবুতালিব এত নীচ নয় যে, তুচ্ছ ধনসম্পদের লোভে মুহম্মদকে তোমাদের 
ভাত সোপর্দ করিবে 15 



বিশ্বনবী ১৪০ 

কোরেশগীণ ভয় দেখাইতে দেঁধাইতে চলিয়া গেল। আবুতালব 

ভংঙ্গণাৎ হাশিম ও দূতালিব বংশের সকলকে ডাকিয়া এই বিপদের কথ! 

বলিলেন। সংখ্যায় আয হইলেও তাহারা মূহম্মকে রক্ষা করিবার জন্য 

বন্ধপরিকর হইলেন। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তাহারাও যে কোরেশ 

নেতাদিগের বিরুদ্ধে অত্র ধারণ করিবেন, একথা স্পটাক্ষরে জানাইয়া দিলেন। 



পরিচ্ছেদ ২২ 

উৎ্পীড়ন 

এইবার সত্যসত্যই উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। প্রথমেই হযরতের অংগে 

হন্তক্ষেপ করা৷ সমীচীন হইবে ন1 ভাবিয়া কোরেশগণ হযরতের শিয্যদিগের 

উপর অত্যাচার করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু ইসলামের কী অপূর্ব প্রাণশক্তি । 

নিম্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে লাগিল, ভিতর হইতে ততই সে শক্তিশালী 

হইতে লাগিল। আগুনকে আঘাত করিলে সে যেমন আরও বিস্তৃত হইয়া 

পড়ে, আঘাত খাইয়া ইসলামও ঠিক তেমনি ভাবে ছভাইয়া পড়িতে লাগিল । 
এই সময়ে ধাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মেট সংখ্যা 

৪০ এর বেশী হইবে না। এই মুষ্টিমেয় নও-মুসলিম্দিগের ঈমানের তেজ 
দেখিলে সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। একে ত নূতন ধর্ম, তাহাতে আবার 

প্রচলিত সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার পশ্চাতে না ছিল কোন 

রাজশক্তি, না ছিল কোন বল-প্রয়োগ, না ছিল কোন আকর্ষণ, না ছিল 
কোন প্রলোভন । পক্ষান্তরে পর্দে পদে ছিল লাঞ্চনাঁগঞ্জনা। অপমান- 

নিধাতন, ধনহানি ও প্রাণহানির আশংকা । এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই 

এই শিষ্যগণ একে একে দিনে দিনে মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পাঠক, চিন্তা করুন, অস্তর-তলে কতখানি সত্যাগ্রহ জাগিলে এমনটি জস্ভব 

হয়। বিপদে ভয় নাই, উৎপীড়নে ছুঃখ নাই, জীবনদানে কুগ্ঠা নাই__ 

এমনি জিন্দাদিল্ কতিপয় লোক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক একজন করিয়া দিনে দিনে 

হযরতকে ধিরিয়া দ্াড়াইল। শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও এই কঠিন 

পথে পা বাড়াইল। যুগসঞ্চিত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসর মোহ এড়াইয়া 
এরূপ ভাবে বিপদসঙ্কল নৃতন পথে নিঃসংগ অবস্থায় চলিবার 

সৎসাহস কয়জন রাখে? তোর জন্য এমন আত্মোখসগ, এমন 

যথাসর্বন্বত্যাগ জগতের ইতিহাসে বাম্তবিকই বিরল। প্রাথমিক যুগের এই 

শিশ্যবুন্দকে দেখিলে মনে হয়, ইহারা যেন এক-একটি হীরক-খণ্-ঈমানে অটল, 
চরিত্রে উজ্জ্বল! ইহার! ভাঙ্মি! পড়ে, কিন্ত নত হয় না। 'এতখানি চরিত্রবল 
ছিল বলিয়াই ত এই ভক্তদলের প্রতোকেই ইসলামের ইতিহাসে এমন 
অক্ষয় কীতি রািয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 



বিশ্বনবী ১০২ 

কোরেশগণ নও-মুসলিমদিগের প্রতি কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ 
করিয়াছিল, নিয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক তাহা! উপলদ্ধি করিতে 

পারিবেন ১ 

(১) সবপ্রথমেই মনে পডে আমাদের বেলালের কথা । বেলাল ছিলেন 
একজন কাকফ্রী ক্রীতদাস । দেখিতে তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণকায় ও কাকার 

ছিলেন। কিন্তু হইলে কী হয়! বাহিরট তাহার কালো হইলেও 

ভিতরটা যে আলোয় আলোময়! কালে কয়লার খনির তলে যেমন 

কিয়! উজ্জল হীরক-খণ্ড লুকাইয়া থাকে বেলালের কুৎ্সিৎ দেহের মধ্যে তেমনি 
ছিল একটি সুন্দর জ্যোতির্ময় আত্ম! ! 

বেলালের প্রভূর নাম ছিল উমাইয়া । বেলাল গোপনে গোপনে ইসলাম 
গ্রহণ করিয! নিশিরদিন আল্লার গুণগান করিতেন। একথা জানিতে পারিষা 

উমাইপ্লা একেবাবে ক্ষিপ্ত ব্যান্রে মত হইয়া উঠিল। বেলালকে তৎক্ষণাৎ 

সন্মুখে আপিয়া মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল £ “যদি ভাল চাস্ ত 
এখনি মুহম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর্” কিস্তু বেলাল কিছুতেই রাজী হইলেন ন]1। 
অত্যাচাবের মাত্র! বাড়িয়া! চলিল, কিন্তু বেলাল একেবারে অনমনীয় । 

তখন উমাইয়া এক অদ্ভুত শাস্তিব ব্যবস্থা করিল। বেলালের গলায় 
দ্ডি বীধিয়া পশুর মত টাঁনা্রেচড়া কবিবার অন্ত তাহাকে মন্ধার বালক- 

দিগের হন্তে সমর্পন করা হইল। বালকের! প্রত্যহ তাহাকে রাজপথে টানিয়। 
লইয়া বেড়াইত এবং নান! ভাবে বিদ্রুপ ও উৎপীডন করিত। তারপর 

সন্ধ্যার সময় অর্থমূত অবস্থায় উমাইয়ার বাড়ীতে রাখিয়া আদিত। উমাইয' 

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেলালকে জিজ্ঞাসা কবিত £ “কেমন, এখনে মুহম্মদের 

ধর্ম পালন করিবার সাধ আছে নাকি ?, 

বেলাল নির্ভীক চিত্তে উত্তব দিতেন £ “জীবন থাকিতে এ ধর্ম পবিত্যাগ 
করিতে পারিব না।% 

বেলালকে কিছুতেই যখন নিরম্ত করা গেল না, তখন উমাইয়া অত্যা- 

চারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। বেলালকে হাত-পা বীধিয়া মধ্যাহ- 

দুর্ষের প্রথর রৌন্রতপ্ত মরু-বালুকার উপবে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দেওয়া 
হইল এবং যাহাতে সে পার্খপরিবর্তন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে 
পাষগ্ডেরা তাহার বুকের উপর এক প্রকাণ্ড পাখর চাপাইয়৷ দিল! এই 
অবস্থায় উমাইয়া তাহাকে শাসাইয়া বলিল, “বেলাল, যদি ভাল চাও, 



১০৩ উৎসীড়ন 
তবে এখনও মুহম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর।” কিন্ত বেলাল প্রশাস্তমুখে উত্তর 
দিলেন £ "আহাদুন! আহাছন ! এক--সেই অদ্ভিতীয় এক 1” 

বেলালকে কখনও বা! অনাহারে রাখা হুইত। সারাদিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় 
বেলাল খন অবসন্ন হুইয়া পড়িতেন তখন উমাইয়া তাহাকে চাবুক মারিতে 
মারিতে বলিত হ কেমন, এখনও মুসলমান হইবার সাধ আছে তোমার ? 

বেলালের মুখে সেই একই বাণী £ আহাদুন,! আহাছুন, ! 
কী পবিত্র দৃশ্য এ। ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বেত্রাঘাতে 

দেহ জর্জরিত, শোণিত-ধারায় সর্বাঙ্গ অভিশিক্ত; অথচ তার মধ্য হইতে 

ঝংকত হইতেছে শুধু সেই এক অদ্বিতীয় আল্লার জয়-ঘোষণ! ! 
কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। তারপর নামিল আল্লার  করুণা। 

আবৃবকরের অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। বেলালের দুর্দশার কথা জানিতে 

পারয়া তিনি বহু অর্থের বিনিময়ে অতি কষ্টে উমাইয়ার নিকট হইতে 
তাহাকে মুক্ত করিয্না আনিলেন। 

এই বেলাল--এই কাক্রী বেলালই মুসলিম জগতের প্রথম মুয়াজ্জিন । 
ইহারই কণ্ঠে আমরা শুনিতে পাইয়াছি তৌহিদের অগ্িবাণী "আল্লাহু আকবর” । 

মুসলিম জগতের প্রবলপ্রতাঁপান্থিত খলিফ! হযরত ওমর পরবত্তিকালে 
এই বেলাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ঃ “আমাদের হযরত আবুবকর আমাদের 
হযরত বেলালকে মুক্ত করিয়াছিলেন ।” 

মানুষ মান্থুষকে এর চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা! দেখাইতে পারে না। 

(২) ইয়াসির এবং তাহার স্ত্রী সুমাইয়া ও পুত্র আত্বারের উপরেও 
কোবেশ পশ্ুগণ অত্যাচারের চুড়ান্ত করিয়া ছাঁড়িয়াছিল। ইয়াসিরের ছুই 
পায়ে দুইটি দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির প্রাস্তদ্য় দুইটি উটের পায়ের সন্হত 

সংলগ্ধ করিয়া দিয়া বিপরীত দিকে উট তাড়না কর। হইল। ফলে 

ইয়াসিরের দেহ চিরিয়া ছুই-টুকরা! হইয়া গেল; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি 
প্রাণত্যাগ করিলেন। আম্বারকেও প্রহার করিতে করিতে অচেতন করিয়! 

ফেলা হইল। ইহা! স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও বিবি সুমাইয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত 
হইলেন না; তিনি পূর্ববৎ পলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেম! উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। পাযণ্ড আবুযহল ক্রুদ্ধ হুইয়৷ বিবি ন্ুযাঈয়াকে বর্শা বিদ্ধ 
করিয়া মারিয়া ফেলিল। নারীদিগের মধ্যে বিবি ন্ুমাঈয়াই প্রথম 
শহীদ । 
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(৩) ওসমান ছিলেন বুনিয়াদি ঘরের ছেলে। ইহার সহিত হঘরত 

আপন এক কন্তাকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং কালে ই'নিই তৃতীয় খলিফ। 

রূপে নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। এই ওসমানও যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন, 

তখন কোরেশগণ একেবারে হিংন্র পণ্ডর ন্যান্ন ক্ষেপিয়া গেল। ওসমানের 

পিতৃব্যের সহিত যোগ দিয়া তাহারা ওসমানকে হাত-পা বাঁধিয়া প্রত্যহ 

নির্মম ভাবে প্রহার করিত। ওসমান আল্লার নামে সমন্তই সহ করিতেন। 

(৪) খাব্বার নামক একজন ভক্তকে কোরেশগণ জ্বলস্ত অংগারের 

উপর শোওয়াইয়৷ দিয়া তাহার বুকে পা! দিয়া চাপিয়া৷ রাখিত। এই 

ধরণের আরও বন অত্যাচার তাহাকে সহ্য করিতে হুইত। খাব্বারের 

জীবন রক্ষা পাইক্নাছিল বটে, কিন্তু চিরদিনের মত তাহার পৃষ্ঠে ধবল কৃষ্ঠের 
মত সাদ! দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। 

(৫) জেন্গিরা নায়ী এক মুসলিম নারীর উপর এমন অত্যাচার 
করা হইয়াছিল যে, চিরদিনের জন্য তাহার চোখ দুইটি একেবারে নষ্ট 

হইয়। গিয়াছিল। 
(৬) শোয়েব নামক আর একজন ভক্ত ভীষণ ভাবে অত্যাচারিত 

হইয়াছিলেন। বন্ধ রকম অত্যাচারের পর কোরেশগণ বলিল; “তোমার 
ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সব যদি পরিত্যাগ কবিয়া 

দেশত্যাগী হইতে পার, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।” শোযেব 
তাহাতেই রাজী হইলেন। যাইবার জময় বলিয়া গেলেন £ “এই সব বিষয়- 
সম্পত্তি আল্লার রসুলের পায়ের একটি ধূলিকণারও সমান নয়” 

নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের উপর কোরেশগণ এমনই শয্মতানি জুলুম 

আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! অনন্ত জীবনের সন্ধান পাইয়া 

ভক্তবুন্দ এই তুচ্ছ জীবনের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
হযরত নীরবে সমন্তই দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। কী আর 

করিবেন? আল্লার নামে ধের্ধ ধরিয়া থাকিবার জন্য তিনি সকলকেই 
উপদেশ ছিলেন। বিপদের ইহাই যে শেষ নয় ইহাই যে আরম, এ কর্থা 
তিনি পরিষ্কার ভাবে শিষ্যদিগকে বুঝাইয়! দিলেন । 

কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয়, কোরেশদিগের উপর তিনি একটুও ক্রুদ্ধ 
হইলেন ন!। তিনি জানিতেন উহার! ক্রোধের পাত্র নয়, কপার পাত্র 



পরিচ্ছেদ ঃ ২৩ 

এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, 

পাঁচটি বর এইভাবে কাটিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিনই 
বাড়িতে লাগিল। হযরত আপন শিষ্বদিগের নিরাপত্তার জঙ্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 

উঠিলেন। কোরেশদিগের অত্যাচারে তক্তগণ আদৌ ধর্মকর্ম পালন করিতে 
পারেন না, প্রকাশ্যভাবে কুরআন পাঠ করিতে পারেন না, নামায পড়িতে 

পারেন না। এমনই তাহাদের ছুর্দশা। সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাই 
হযরত স্থির করিলেন, অত্যাচারকে রোধ করিবার শক্তি ও সামথ্য যখন 

তাহার্দের নাই, তখন আপাততঃ অত্যাচারীদিগের নিকট হইতে দরে সরিয়া 
যাওয়াই যুক্তিসংগত 

এই সময়ে আবিসিনিয়ার খুষ্টান ত্াট নাজ্জাশী অতিশয় স্ায়পরায়ণ ও 

স্থবিচারক বলিয়া সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে 

মন্কাবাসিগণ কোন কোন সময় আবিসিনিয়ায় গমন করিতেন, এ-কারণ এই 
দেশ সম্বন্ধে তাহারা কিছু খবর রাখিতেন। এই আবিসিনিয়া দেশেই 
একদল উৎপীড়িত শিষ্কে পাঠাইয়া দেওয়া হযরত সংগত মনে 
করিলেন। 

পাছে এই দেশাস্তরের কথা জানিতে পারিয়া কোরেশগণ একটা অনর্থ 

ঘটায়, এই আশংকায় গোপনে গোপনে সমস্ত আয়োজন করা হইল। দশজন 

পুরুষ এবং চারিজন নারী ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, স্বদেশ ও স্বজাতিকে 

ছাড়িয়া দুর্গম অজানা দেশে হিষরৎ করিলেন। 

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যজিগণ প্রথম দলে ছিলেন £_ 

ওসমান ও তাঁর স্ত্রী রোকাইয়া ( রন্ুলুল্লার কন্যা), আবু হোজাইফা ও 

তার স্ত্রী সাহলা, আবু সালমা ও তার স্ত্রী উম্মে সাল্মা, আমর-বিন্-রাবিয়া 
ও তর স্ত্রী লায়ল]1। 

পাঠক মনে করিতে পারেন, ধাহাদের সাহায্য করিবার কেহই ছিল 

না, তাহারাই বুঝি এমন করিয়! দেশত্যাগী হইলেন। কিন্তু তাহা মোটেই 

নয়। চৌদ্জন নরনারীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সন্্াস্তবংশীক্ক এবং 
সংগতিসম্প় । হুষরতের কন্যা রোকাইয়া ও তাহার শ্বামী ওসমানও এই দলের 
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অন্তভূক্তি ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, শরীফ ও অবস্থাপক্ন ঘরের নরনারীও 
কোরেশদিগের অত্যাচার হুইতে রক্ষা পায় নাই। পক্ষাস্তরে বেলাল, 
আশ্বর প্রভৃতি যাহারা সবাপেক্ষা নিষ্রভাবে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, 

তাহার! হযরতকে একা ফেলিয়া কিছুতেই দেশত্যাগ করিতে সম্মত হুন নাই। 

বস্ততঃ ধাহার! দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং ধাহারা করেন নাই, তাহাদের 
কেহই মহত্ব ও ত্যাগে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। সমস্ত ছাড়িয়া 

অজান। দেশে প্রস্থানের মধ্যে যেমন ধর্মান্রাগ, সৎসাহস, ত্যাগ ও মহত্ব 

ছিল, সমস্ত বিপদকে বরণ করিয়! হযরতের পাশে ড়াইয়! থাকিবার মধ্যেও 

ছিল তেমনি আল্লাহ. ও রন্ুলের প্রতি অপূর্ব ভক্তি, সত্যাগ্রহ ও 
চবিজ্র-বল ৷ 

যাহাই হউক, কোরেশগণ যখন জানিতে পারিল যে, কতিপয় শিকার 

তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা ভীষণ হিংস্র হইয়া উঠিল। 

পলাতক মুসলিমদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার! একদল লোককে 

জেন্দা বন্দরের দিকে প্রেরণ করিল। কিন্তু অনৃষ্টের এমনি পরিহাস, কোরেশ- 
দিগেব লোকজন জেদ্দায় পৌঁছিয়াই শুনিল, একটু পূর্বেই আবিসিনিয়ার জাহাজ 
বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে । 

অনুচরগণ ফিরিয়া আসিয়া কোরেশদিগকে এই নিরাশার সংবাদ দিল। 

পরাজয়ের কলংক ও গ্লানিতে তাহারা তখন দিখ্বিদিক জ্ঞানশূন্ত হইয়া 
পড়িল। কেমন করিয়া তাহার! ইহার প্রতিশোধ লইবে, ভাবিতে লাগিল । 

নও-মুসলিমগণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় উপনীত হইলেন। নাজ্জাশী 
তাহাদিগকে আদর করিয়া! নিজ রাজ্যে বাম করিবার অন্মতি দিলেন। 

শিবিষ্ে ত“হারা সেখানে ধর্মকর্ম পালন করিতে লাগিলেন । 

ইহার কিছুদিন পরে হযরতের আদেশে আলির ভ্রাতা জাফরের অধনে 

আরও ৮৩ জন মুসলমান নরনারী আবিসিনিয়ায় হিষরত করিলেন । 
হরতের শিষ্যগণ এইরূপভাবে মাঁগালের বাহিরে চলিয়! যাইতেছে দেখিয়। 

কোরেশ দলপতিগণ বিচলিত হুইল । তাহারা! তখন পরামর্শ করিয়া! দুইজন 
প্রতিনিধিকে নাজ্জাশীর নিকট পাঠাইতে মনস্থ করিল। উদ্দেশ্য £ ফেরারী 

আসামীরপে মুসলমানদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে জব করা। 
আবদুল্লাহ-ইবনে-আবুরাবিক্না এবং আমর-বিনআ”স নামক ছুইজন বিচক্ষণ 

লোক এই কার্ধের জ্ঠ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইল। 



১০৭ “এ আগুন ছড়িয়ে গেল-_ 

কোরেশগণ নাজ্জাশী ও তাহার সভাসদবর্গকে সন্ত করিবার জন্য 

নানাবিধ মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়া দিল। প্রতিনিধিত্ব আবিসিনিয়ায় 
পৌঁছিয়া প্রথমেই সভাসদবর্গকে সেই সব উপহার দিয়া বশীভূত করিয়া 
ফেলিল। তাহার! তাহাদিগকে বুঝাইল যে, পলাতক মন্কাবাসীরা তাহা 
দেরই লোক; না বলিয়া তাহারা পালাইয়া আসিয়াছে; লোকগুলি ভীষণ 

ব্দমায়েশ ; উহাদদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জ্রন্তই এত কষ্ট স্বীকার 
কবিয়া তাহারা আবিসিনিয়া় আসিয়াছে। অতএব দয়া করিয়া যেন 

লোকগুলিকে তাহাদের হস্তে সপ্ন করা হয়। 

পরিষদব্্গ কোরেশ প্রতিনিধিদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন এবং 

তাহাদের জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রতি দিলেন। 

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে কোরেশ দৃতগণ রাজ-দরবারে হাজির 
হইয়া সম্রাটকে উপঢৌকনাদি প্রদান করিল। সম্রাট খুশি হইয়া! জিজ্ঞাস! 
করিলেন: তামরা কেন আসিঙ়্াছ ?” 

আব্ল্লাহই এবং আমর বলিল £ “জাহাপনা, আমাদের নেতৃবৃন্দ 
আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের দেশের কতিপয় 

উচ্ছৃঙ্খল ধর্মপ্রোহী নরনারী আপনার রাজ্যে পালাইয়া আসিক্জাছে। তাহারা 
পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্ভুত নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। উহা 

না আমাদের ধর্,, না আপনাদের ধর্ম। কাজেই উহাদের আত্মীয়-স্বজন 
ও মনিবগণ আমাদিগকে হুজুরের নিকট পাঠাইয়াছেন। দয়া করিয়া 
উহাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন|” 

এই কথা বলার সংগে সংগে সভাসদ্বর্গ বলিয়া উঠিলেন ; হা, হা, এ 

প্রার্থন। খুবই সংগত বটে ।” নাজ্জাশী কিন্তু এ কথা সমর্থন করিতে পারিলেন 
না। বলিলেন; “অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনিয়া আমি হুকুম দিতে পারি 

না। লোকগুলিকে দরবারে হাজির কর। » 

আদেশক্রমে মুসলমানগণ রাজদরবারে হাজির হইলেন। তখন নাজ্জাশী 
তাহাদিগকে বলিলেন £ “তোমরা কোন ধর্ম পালন কর ?% 

মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে জাফর উত্তর দিলেন £ “ইসলাম ।” 
“এ ধর্মের ব্যাখা কি?” 

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রম্থুলুল্লাহ”--ইহাই হইতেছে এ ধর্মের, 
মূল কালেমা। আল্লাকে তুলিয়া আমর! এতদিন দেবদেবীর মৃতি পুজা করিতাঁম । 



বিশ্বনবী ১০৮ 

আমাদের মন্দ কুসংস্কার ও অন্ববিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। নানা পাপে আমর! 

লিপ্ত ছিলাম। ঠিক এই দুর্দিনে আল্লার রন্মুল মুহম্মদ আমাদের মধ্যে 

আবিভূর্ত হঈইলেন। তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক। আল্লার পাক কালাম 
তিনিই লাভ করিয়াছেন! তিনি আমাদিগকে এক-আল্লার ইবাদৎ করিতে 
শিক্ষণ দিয়াছেন, সর্বপ্রকার কলুষতা হইতে মনকে পবিত্র রাখিতে উপদেশ 
দিয়াছেন, সত্যাশ্রয়ী ও পরোপকারী হুইতে বলিয়াছেন, বিধর্মীদিগের 
সহিত শান্তিতে বাস করিতে বলিয়াছেন; আর্ত, পীড়িত ও ব্যঘিতকে 

সেবা করিতে বলিয়াছেন, মানুষকে ঘ্বণা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

ইহাই আমাদের ধর্মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা! এই পবিজ্র ধর্ম আমরা গ্রহণ 
করিয়াছি বলিয়া আমাদের আত্ীয়স্বন ও কোরেশ দলপতিগণ আমাদের 

উপর অমান্ুধিক অত্যাচাৰ আরম্ভ করিয়াছেন । আমরা তিষ্ঠিতে ন। পারিয়া 

দেশত্যাগী হইয়াছি। বাদশানামদারের ন্যায়বিচারের কথা শুনিয়া, স্বয়ং হযরত 

মুহন্মমই আমাদিগকে আপনার রাজ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে 

আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া পুনরায় অত্যাচার করিবার মানসেই 
এই কোরেশ দূতগণ আপনার নিকট উপস্থিত হুইয়াছে। শাহিনশাহ্- 
যদি ইহাদের প্রার্থনা মম্ুযান্মী আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেন, 

তবে এবার আর আমাদের রক্ষা নাই। হে সম্রাট, আমরা আপনার 

অন্ুগ্রহ ও সহাম্ুভূতি প্রার্থনা করি ।” 
জাফরের ওজস্থিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে বিম্ময়বিমুগ্ধ হইয়া 

রহিলেন। সমাট বলিলেন£ঃ “তোমাদের নবী যে-প্রত্যাদেশ লাভ 

করিয়াছেন, তাহার কোন অংশ আমাকে শুনাইতে পার? 

জাফর তখন যিশুধুষ্ট ও তাহার মাতা মরিয়ম সংক্রাস্ত কুরআনের আয়াতগুলি 
স্থললিত কণ্ঠে পাঠ করিলেন । জত্রাট মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে বলিলেন £ 

“ষিশুপুষ্টের বাণী যেখান হইতে আসিয়াছে, এ-বাণী ঠিক সেইখান হইতেই 

আসিয়াছে । কোরেশ দূতগণ, তোমরা চলিয়। যাও, তোমাদের প্রার্থনা না-ম নযুর 1” 

কোরেশ প্রতিনিধিগণ বিমর্ষ হইয়া সেদিনকার মত রাজসভ! পরিত্যাগ 

করিল। পরদিন পুনরায় তাহার! সম্াটের নিকট আসিয়া বলিল ঃ “দম্রাট 

এই নৃতন ধর্মাবল্বীরা ধিশুধৃষ্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত জঘণ্য গারণা গৌষণ করে, 

তাহার! ঘিশুকে 'খোদার বেট? বলিয়া ত্বীকার করে না। বিশ্বীম ন! 

হয়, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন ।" 



বিশ্বনবী ১০৯ “এ আগুণ ছড়িয়ে গেল” 

পুনরায় মুসলমানদিগকে ডাকিয়া পাঠান হইল। এইবার তাহারা 
বিপদ গণিলেন। যিশুথৃষ্ট সম্বন্ধে পবিভ্র কুরআনে যে-মত অভিব্যক্ত আছে, 

খৃষ্টান মতের সহিত তাহার ঘোর বিরোধ । একথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে 

সম্রাট নাজ্জাশী ও তাহার সভাসদবর্গ যে আশ্রয়প্রার্থী মুসলমানদিগের উপর 
বিরূপ হৃইয়৷ পড়িবেন, অত্যস্ত স্বাভাবিক ভাবেই এ আশংকা তাহার 

করিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ ও রম্দুলের নামে ধীাহারা দেশত্যাগী হইয়াছেন, 
সত্যের জন্য যাহারা নিজেদের জীবন কুরবান করিয়া দিয়াছেন, তাহারা কি 

সত্যেব অপলাপ করিতে পারেন? নির্ভীক চিত্তে জাফর দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিতে লাগিলেন £ “হে সম্রাট, আমাদের পয়গম্বর যিশুধু্ট সম্বন্ধে যাহা 

শিক্ষা দিয়াছেন, আমর! তাহাই বিশ্বাস করি। তিনি কখনও মিথ্যা কথ৷ 
বলেন না। তিনি বলিয়াছেন £ যিশুথুষ্ট আল্লার পুত্র নন, তিনি আল্লার 

দাস এবং তাহারই মত আল্লার প্রেরিত একজন নবী। কুমারী মরিয়মের 

নিকট তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন |” * 

নাজ্জাশী তখন জন্তষ্ট চিত্তে বলিলেন £ *শুনিয়! সুথী হইলাম যে আমাদের 
ধর্মে এবং তোমাদের ধর্মে বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই। তোমরা নিবিক্গে 

এখানে বাস করিতে থাক । তোমাদের কোন ভয় নাই ।” 

কোরেশ দৃতগণের শেষ প্রচেষ্টাও এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল। হতাশ 

প্রাণে তাহারা আবিসিনিয়! ত্যাগ করিল। 

এশিয়া ছাড়িয়া এইরূপে আফ্রিকা-মহাদেশেব মরুভূমির মধ্যে ইসলামের 

জ্যোতিঃ ছডাইয়া পডিল। 

& দেখুন কুরআন £ ৫ £ ৭২স্৭৫। ১৯৬-১৫ ॥ ১৬৪০ বং ৮৮৯৩ 



পরিচ্ছেদ 8 &৪ 

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল 

€কোরেশ প্রতিনিধিগণ আবিসানয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন নিজেদের 

ব্যর্থতার কাহিনী বর্ণনা করিল, তখন কোরেশ দলপতিদিগের মাথায় যেন 
বন্্রাঘাত হইল। ক্ষোভে দুঃখে ও অপমানে তাহারা একেবারে মুহ্যমান হইয়! 

পড়িল। দ্বিগুণ উৎসাহে এইবার তাহারা অত্যাচারের পালা গুরু 
করিল। 

এইবার ন্বয্নং হযরত মুহম্মদের উপরেই তাহাদের সমস্ত ক্রোধ 

কেন্দ্রীভূত হইল। তাহাকেই ভালরূপে শিক্ষা দিবার জন্ত কোরেশগণ পণ 
করিল। 

কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে! সেই প্রতিক্রিয়া এইবার 

আরম্ভ হইল। গরল-সমুদ্র মন্থন করিতে গিয়া অমৃত উঠিল। 

একদিন হযরত সাফা পবতের নিভৃত গুহায় বসিয়। ধ্যানমগ্ন আছেন 

এমন সময় আবুযহল গিয়া সেখানে উপস্থিত। প্রথমে লে হযরতকে 

নানারপ গালাগালি দিতে লাগিল, কিন্তু হযরত তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত 

হইলেন না। তখন সে তাহার ধর্ম সম্বন্ধে নাণা কুৎসা আরম্ত করিল। 

ইহাতেও হযরতের কিছুমাত্র ধেংচ্যুতি ঘটিল না। তখন নরাধম একখণড 
প্রস্তর ছুঁড়িয়। হযরতের মন্তকে আঘাত করিল। আঘাতের ফলে দরদর 

করিয়া লোহু ঝরিতে লাগিল। সেই রক্তে তাহার সারা দেহ রঞ্জিত হইয়! 

গেল। কিন্তু তখনও সেই পবিত্র মুখে এতটুকু ক্রোধ বা অভিশাপের চিহ্ন 
নাই। শোণিতসিক্ত দেহে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কাহারও নিকট 

এ কথা প্রকাশ করিলেন না। 

একজন ক্রীত্দাসী দূরে দীড়াইয়৷ এই ঘটনা দোখতে পাইয়াছিল। সে 
আসিয়। হাম্জার নিকটে বলিয়] দিল। 

হযরতের অন্যতম পিতৃব্য বীরকেশরী হামজা তখন মুগয়া হইতে 

সব্মোত্র ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এই কথা গুনিব মাত্র তিনি গর্জন 

করিয়া বলিয়া উঠিলেন; "কী! এত বড় স্পর্ধা! মুহস্মদের অংগে 

হ্তক্ষেপ! আমার ভ্রাতুষ্পূত্র কাহার কী ক্ষতি করিয়াছে? কী আগরাধ 
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করিয়াছে? মৃতিপৃজা ছাড়িয। দিয়া এক-আল্লার ইবাদৎ করিতে বলা কি 
এতই অপরাধের কাজ? না হয় সে একটা নৃতন ধর্মই প্রচার করিতেছে; 

তাই বলিয়া সে ত জোর করিয়া কাহারও উপর সে-ধর্ম চাপাইয়! দিতেছে 
না। সে শুধু প্রচার করিয়া যাইতেছে মাত্র। ইহার জন্য এত অত্যাচার? 
এত জুলুম? আমি নিজে না হয় তাহার ধর্মমত নাই গ্রহণ করিয়াছি, তাই বলিয়া! 
কি অপরে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে, আর আমি নীরবে তাহা সহ করিব? 
কখনই নয়।” বলিতে বলিতে তিনি সেই বেশেই -বেগে বাহির হইয়া 
গেলেন। 

আবুষহল তখন কা'বা-মন্দিরে বসিয়া অন্যান্ত কোয়েশদিগের মহিত 
এই প্রস্তর-নিক্ষেপ ব্যাপার লইয়া বেশ খানিক কৌতুক উপভোগ করিতে 
ছিল, এমন সময় হামজ। গিয়া সেখানে উপস্থিত । আবুযহলকে দেখিতে 
পাইয়া! হামজ। ব্যাপ্ত্ের ন্যায় গর্জন করিয়া তাহার উপর আপতিত হইলেন 
এবং স্বীয় স্বন্ধবিলদ্বিত ধনুক দ্বারা তাহার মন্তকে ভীষণভাবে আঘাত করিতে 
করিতে বলিতে লাগিলেন; “শয়তান, মুহম্মদের গায়ে হাত দিয়াছিস্? 
জানিস না সে আমার ভ্রাতুষ্পৃত্র? 

আবুষহল বিপদ গণিল। ভীত কণ্ঠে বলিল £ ধ্ধর্মের জন্যই এ কাজ 
করিয়াছি” 

হামজ! উত্তর দিলেন £ প্ধর্মের জন্য? তবে শোন আজ হইতে আমিও 
মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিলাম” এই বলিয়া তিনি উচ্চকঠে ঘোষণা 

করিলেন £ “লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রন্চুলল্লাহ. 1” 
'াবুযহল স্তস্তিত হইয়া রহিল। হামজার মত বীর মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ 

করিল? কোরেশদিগের পক্ষে এ ষে মন্ত বড় পরাজয় ও দুর্ভাবনার কথা ! 

আবুষহলের দুর্দশা, দেখিয়া তাহার পক্ষের অন্যান্ত লোকজন ছুটিয়া 
আদিল। কিন্তু আবুযহল দেখিল, এখন যদি একট। খুনখারাবী হইয়া যায়, 

তবে তাহার পরিণাম ফল শুভ হইবে না! হাশিম ও নুতালিব বংশের 

সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে অনেকেই বিগড়াইয়া যাইবে। তাই সে সকলকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল £ “হামজাকে কেহ কিছু বলিও না। আমি বান্তবিকই 

মুহম্মদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি।” এই বলিক্া আবুযহল ব্যাপারটাকে 

আর বেশীদুর অগ্রসর হইতে দিল না। হামজাকে শাস্ত করিয়া সে্দিনকার 
মত ফিরাইয়া দিল। 
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হামজা গৃহে ফিরিলেন। যে পথ দি্না আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই 
ফিরিলেন; কিন্তু মনে হুইতে লাগিল, সবই যেন নৃতন-_তিনিও নৃতন» 
পথও নৃতন ! 

হামজা সোজাসুজি হযরতের নিকটে উপস্থিত হুইয়া সমস্ত ঘটন] তাহাকে 
খুলিয়া বলিলেন। হামজার ন্যায় বীরপুরুষের ইসলাম গ্রহণে হযরত 

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়। উঠিলেন । আঘাতের সকল বেদন। নিমেষে কোথায় 
মিলাইয়া গেল। 

এদিকে কোরেশগণ মহা চিদ্তিত হুইয়া পড়িল। দিনে দিনে মুসলমান- 
দিগের সংখ্য৷ বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিছুতেই এই নৃতন ধর্মায় উৎপাতটকে 
দূর করা যাইতেছে না, ইহা তাহাদের পক্ষে মস্ত একটা ছূর্ভাবনার কথা 
হইয়া দাড়াইল। 

উৎ্পীড়নে কোনই নফল ফলিল না দেখিয়া এইবার তাহারা এক নৃতন 

চাল চালিল। একদিন মুহম্মদ কা"বাঁগৃহে বসিয়া আছেন এমন ময় 

কোরেশদিগের প্রতিনিধি-স্ব্প ওৎবা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয় 

বলিতে লাগিল : “দেখ মুহম্মদ, তুমি আমাদের পর নও, আমরাও তোমার 

পর নই। জর্ধদা আমর! তোমার মংগল কামনাই করিয়৷ থাকি। তুমি 
বল, কী তোমার উদ্দেশ ? তুমি কি দেশের নেতৃত্ব চাও? রাজমুকুট চাও? 

ধনজম্পদ? সুন্দরী কন্যা? বল, যাহা চাও, তাহাই আমরা তোমার 
চরণ-তলে আনিষ্বা দিব। কিন্তু দোহাই তোমার, ওই অদ্ভুত নৃতন ধর্মমত 
আব প্রচাব করিও না।” 

হযরত ধীর-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন £ যদি তোমরা আমার এক 

হাতে স্য এবং আর-এক হাতে চন্দ্র আনিয়া দাও, তবুও আমি এই সত্য 

প্রচারে বিরত হইব ন11% 

বলিতে বলিতে তিনি কুরআন-শরীফের “হা-মিম, স্থুরা পাঠ করিতে 
লাগিলেন 

(হে মুহম্মদ) বল, আমিও তোমাদেব মত মানুষ; আমার 
প্রতি প্রত্যাদ্দেশে হইয়াছে, তোমার্দের উপাস্ত একমাত্র অদ্বিতীয় 
সেই আল্লাহ্। অতএব সরল পথ অনুসরণ কর এবং তাহার 

সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং পৌতলিকদিগের জন্য 

দুঃসংবাদ |” --(৪১ ২৬) 
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পবিত্র মুখনি:স্থত সেই পবিস্র বাণী শ্রবণ করিয়া ওৎবা মন্তরমুগ্ধবৎ 
নীরব হইয়! রহিল। ভিতর হইতে সে যেন সমস্ত শক্তি ও সাহস হারাইন্না 
ফেলিল। আর কোন বাদান্ুবাদ না করিয়া ওতব1 চলিয়! গেল । 

কোরেশগণ উদগ্রীব হইয়া! ওত্বার আশাপথ চাহিয়া ছিল। বা 

ফিরিয়া যাইতেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল ; “খবর কি? উদ্দেশ্য সফল ত ?” 

ওতবা উত্তর দিলঃ “সত্যই বলিতেছি, মুহম্মদের মুখে আজ যাহ 

শুনিলাম, জীবনে কখনো! শুনি নাই। এ বাণী নিশ্চয়ই উশ্বরিক | ভাবে 

ভাষায় ইহা একেবারে অতুলনীয়! তোমরা আমার কথা শোন, মুহম্মদকে 

যাহা খুশি করিতে দাও, তাহাকে লইয়া আর অনর্থক গণ্গোল করিও না” 
ওতবাব কথায কোরেশগণ নিরুৎসাহ হইয়া! বলিতে লাগিল £ “তোমাকেও 

ভূতে ধবিয়াছে দেখিতেছি। তুমিও মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আসিলে 
নাকি ?” 

ওৎবা বলিল: “তা নয়। তবে আমার মতামত তোমার্দিগকে বলিলাম, 

এখন তোমাদের যাহা খুশি করিতে পার ।” 
কোবেশগণ তখন ভাবিল, এরূপ ব্যক্তিগত চেষ্টায় কোন ফল হহবেনা। 

তাহার৷ এক সভা আহ্বান করিল। মুহম্মদকে সেই সভায় ভাকিয়া আনিবার 
জন্য একজন দূত প্রেরিত হইল। দূত গিয়া মুহম্মদকে বলিল £ “আমরা 

আজ একটি সভা ডাকিয়াছি। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। 

আপনার সহিত তাহার! দুই-একটি কথা বলিতে চান। যাইবেন কি?” 
হযরৎ উত্তর দিলেন £ «কেন যাইব না? নিশ্চয়ই যাইব। চল যাই।, 
নির্ভীক মুহম্মদ ছ্বিধাহীন চিত্তে একা সেই বিপক্ষ দলের সভায় গিয়া! 

হাজির হইলেন। তখন কোরেশ-দলপতিগণ পূর্বের ন্যায় তাহাকে অনেক 
প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। তাহাদের বক্তব্য শেষ হুইলে হযরত বলিতে 
লাগিলেন £ “হে কোরেশগণ, আমি তোমদ্দের নিকট কোন কিছুরই 
প্রত্যাশী নই। আমি সত্যই তোমাদের কল্যাণ কামনা! করি। আমি যাহা 
বলিতেছি, তাহা সত্যই আল্লার কালাম। এই কালাম গ্রহণ কর, দুনিয়া ও 
আখিরাতে তোমাদের মংগল হইবে ।৮ 

আবার সেই পুরাতন কথা! অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিল, কেহ 
কেহ বলিতে লাগিল ; “আচ্ছা, তুমি যদি পর্নগণ্ঘঘই হইবে, তবে কোন 
একটা মো'জেজা (অলৌকিক ব্যাপার) দেখাও ত? আমাদের এই, 
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একটা নহর বহাইয়া দাও ত? পর্বতগুলি দূর করিয়া এই 
মকতপ্রদেশকে শস্যশ্যামল করিয়া তোল ত? আমাদের পূর্বপুরুষ “কোসাই'কে 
জিদ্বা করিয়! দেখাও ত? এই সব ধদি করিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি 
পর়গন্ঘর | 

হঘরত বলিলেন; "এ কাজের জন্ত আমি আসি নাই। সব 
মো'জেজা আল্লার ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করিলে সব-কিছুই করিতে পারেন। 
আমি যাদুকর নই। যাদু দেখাইয়া তোমাদিগকে স্বমতে আনিতে ত্বণা বোধ 
করি। সত্যের জলস্ত স্পর্শে তোমাদের প্রাণ যদি সাড়া না দেয়, তবে 

তোমরা আমার কথ শুনিও নী।” 

কোরেশদিগের ব্যংগ-বিদ্রপ অবশেষে সেই ভীতি-প্রার্শনে গিয়া 

পৌছিল! তাহারা এক বাক্যে হযরতকে বলিয়া দিল; “আর নয়! 

শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। এরপর আমাদিগকে 

কোন দোষ দিতে পারিবে না» 

“সত্যের সহিত মিথ্যার কখনও আপোষ হয় না”--এই বলিয়া হযরত 

ফিরিয়া আসিলেন। 
পাষাণ হায় কিছুতেই যে দ্রবীভূত হইতেছে না, পথত্র্ই কাফেলা কোন 

মতেই যে সত্যপথে আসিতেছে না, ইহা লক্ষ্য করিয়া হযরত মর্মাহত 
হইলেন; ক্রোধ নয়, প্রতিহিংসা নয়--করুণা ও জঅমবেদনায় মহাপুরুষের 

অন্তর ভরিয়! উঠিল। না জানি আল্লার কোন্ কঠিন অভিশাপ ইহাদের 
উপর নামিয়া আসে-_এই চিন্তায় তিনি পেরেশান হইয়া পড়িলেন । 



শরিচ্ছেদ £ ২৫ 

সাহারাতে ফুট.ল রে ফুল! 
কোরেশগণ দেখিল তাহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতেছে না। স্ব 
অভিমানে তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা পরিস্কার 
বুঝিল, মৃহম্মদকে দূর করিতে না পারিলে তাহার ধর্মকে দূর করা সম্ভব নয়। 

এই উদ্দেশ্যে তাহার! আবার একটি জকুরী সভা ভাকিল। আবুহল, 
আবুলাহাব, অলিদ, ওমর প্রতৃতি নেতৃবৃন্দ সমবেত হইল। আবুষহল 
দৃর্তকঠে বলিতে লাগিল; “হে কোরেশ বীরগণ, আর কতকাল এমন 
নিষ্িয় ভাবে বসিয়া থাকিবে? আমাদের কওম, আমাদের দীন,। আমাদের 
সন্মান, আমাদের প্রতিপত্তি--সবই আজ বিপন্ন। নগণ্য একটি লোক 
এত বড় বিপ্লব আনিল, অথচ তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না! 
তোমাদের বাহুতে কি কুও নাই? প্রাণে কি উৎসাহ নাই? অন্তরে 
কি দ্বণা নাই? ক্রোধ নাই? প্রতিহিংসা নাই? ধিক তোমাদের 
বীবত্বে! ধিক তোমাদের জীবনে! আজ আমি গ্রবান্ঠে ঘোষণা 
করিতেছি ঃ তোমাদের মধ্য হইতে যে আজ মৃহন্মদের মাথা কাটিয়া 
আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি এক সহস্র ্ব্ণমুদ্রা এবং একশত উট 
বখশিস্ দিব। কে প্রস্তুত আছ, বল? 

উত্তেজিত জনতার মধ্য হইতে উন্নতশির বিশালবক্ষ__তরুণ যুবক 
মহাবীর ওমর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়! উঠিল : “আমি 
্রস্তত। মুহম্মদের শির আমি আনিয়া দিব। মুহম্মদকে কত্ল্ না করিয়া 
ফিরিব না--এই পণ করিলাম।” এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে যাত্রা করিল। 

সমবেত জনতার উল্লাস্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয় উঠিল। 
সকলে বুঝিল ওমরের মত বীর যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন এবার আর 
মুহম্মদের রক্ষা নাই। 

ওমর চলিয়াছে এক মনে, এক ধ্যানে মুহম্মদের সন্ধানে। হস্তে নাগ! 
তলোয়ার, মুধে তেজোদৃগ্ত ভংগি | দেখিলে মনে ত্রাস জন্মে । 

হঠাৎ পথিমধ্যে নঈমের সহিত সাক্ষাৎ। নঈম তার দোম্ত। «কি 
হে ওমর, খৰর কি? কোথায় চলিয়াছ এই বীর বেশে?” নঈম জিজালা করে। 



বিশ্বনবী ১১৬, 

ওমর গন্ভীর ব্বরে উত্তর দেয়: “মুহম্মদের মুণ্ডপাত করিতে ।” 
নঈম গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল; ওমরের কথা শুনিয়। 

তাহার প্রাণ কীপিয়া উঠিল। বলিল ঃ “দর্বনাশ! এতখানি তোমার, 

ছুরাশা! ক্ষাত্ত হও।. এ কার্য কখনও করিতে যাইও না। তুমি ইহা 
পারিবে ন1।” 

ওমর একটু কষ্ট হইয়া বলিল ; “কেন? 
নঈম জবাব দিলঃ “এ যে একটি মেষশিশু খেলা করিতেছে, উহাকে 

ধরিয়া দাও ত ?” 

ওমর মেষশিশুটিকে ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। তখন নহঈম একটু 
হাসিয়া বলিল £ “নিরীহ একটা মেষশিশুকে ধরিতে পারিলে না, আল্লার 

বাঘকে কেমন করিয়। ধরিবে ?” 

ওমর ক্ুদ্ধ হইয়া বলিল: “বুঝিয়াছি, হতভাগা! তুই বুঝি মুহম্মদের 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস ?” 

নির্ভীক চিত্তে নঈম উত্তর দিল; “সে কথা পরে হইবে। কিন্তু স্বয়ং 
তোমার ভগিনী ফাতিমা এবং তাহার স্বামী সঈদ যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, 

তার কী? নিজের ঘর আগে সামলাও, তারপর মুহম্মদের শির নিও |” 

“কী! আমার ভগিনী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে? এতবড় স্পর্ধা? আচ্ছা, 

তারই আগে মুগ্ুপাত করিয়া আসি» 
বলিতে বলিতে ওমর ফাতিমার গৃহপানে অগ্রসর হইল। 
অস্তগামী সুর্যের রক্ত-আভায় তখন পশ্চিম-গগন রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে; 

উষর প্রকৃতির নিস্তব্ধ নির্জনতা মনের উপর ছায়া ফেলিয়াছে। ভুবনে 

ভুবনে চিরবিরহের স্বর ধ্বনিত হইতেছে। দিনরজনীর এই সন্ধিক্ষণে 
মানবের মন স্বতাবতঃই যেন কাহার চরণে মাথা নত করিতে চায়, কাহার 
আকর্ষণ যেন সে অনুভব করে- বহির্জগতের অন্যান সকলের গ্ভায় 

মান্ষের মনও যেন ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। এই' 

কুন্নর সন্ধ্যায় সঈদ ও ফাতিমা কুরআনের “তাহা? সুরা পাঠ করিতেছিলেন, 

প্রমন সময় ওমর আসিয়া তথায় উপস্থিত। 
ওমর প্রথমেই ভিতরে প্রবেশ করিল না। ধীর পদক্ষেপে গৃহের নিকটে 

গিয়া কান পাতিয়! রহিল। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তাহার কানে জি? ওমরের 

সন্দেহ আরও গভীর হইল। রি 



১১৭ সাহারাতে ফুট্ল রে ফুল 

বেশীক্ষণ নীরব থাকা সম্ভব হইল না। ক্ষুদ্ধ ওমর সশব্দে গৃহে 
প্রবেশ করিল। 

ওমরের সাড়া পাইয়াই ফাতিমা তাড়াতাড়ি কুরআনের লিখিত আয়েত- 
গুলি নিজের বস্তরধ্যে লুকাইয়! ফেলিলেন। ওমর সম্মুধ উপস্থিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল £ “কি পড়িতেছিলে তোমরা, বল ?” 

ফাতিমা বলিলেন £ “কই তুমি কি কিছু শুনিতে পাইয়াছ ?” ৃ 
ওমর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল: ন্যাকামি রাখ! আমার বুঝি কান 

নাই?” অতঃপর ঈদের দিকে ফিরিয়! বলিল ; ?ওরে হতভাগা, তোরা 

বুঝি মুসলমান হইয়াছিস্? তবে দ্যাথ্ মজা”--এই বলিয়াই সে সঈদকে 
ভীষণভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষা 

করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। ওমর তখন ফাতিমাকে প্রহার করিতে 
শুরু করিল। হ্বামীন্ত্রী পরম্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে গিয়া উভয়েই 
প্রহৃত ও আহত হইলেন। ওমর সহসা ফাতিমার অংগে রক্তচিহ্ন দেখিয়া 

একটু অপ্রতিভ হইল। প্রহার বন্ধ করিয়াসে বলিল £ “বল্ হুতভাগিনী, 
মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস ?” 

ফাতিমা নিভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ *্ছ্যা, করিয়াছি। আল্লাহ্ 
এবং তাহার রন্থলের উপর ঈমান আনিয়াছি। জীবন গেলেও আমরা 
এখধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না । তোমার যাহা খুশি করিতে পার 1” 

ওমর স্তর একটু নরম করিয়া বলিলঃ পদেখি তোমরা কি পাঠ 

করিতেছিলে ?” 

ফাতিমা! বলিলেন; প্না, দিব না, তুমি ছি'ড়িয়া ফেলিবে।” 
ওমর বলিল £ “বিশ্বাস কর ছি'ড়িব না ।» 

ফাতিমা বলিলেন ঃ “তবে অযু করিয়া আইস। নাপাক অবস্থায় 
আল্লার কালাম স্পর্শ করিতে নাই। 

ওমর তাহাই করিল। তখন ফাতিমা কুরআনের সেই লিখিত অংশ- 
গুলি ওমরের হস্তে প্রদান করিলেন । ওমর পড়িতে লাগিল £ 

“আস্মান-্ছুনিয়ার সকল পদার্থ আল্লার গুণগান করে। তিনি 
সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আকাশ-পৃথিবীর জমুদ্য় রাজ্য তাহার, 

তিনিই জীবন-মৃত্যু সংঘটন করেন, যাহা খুশি তাহাই করিতে 
পারেন। তিনিই আদি, তিনিই অস্ত; তিনিই প্রকট; তিনিই গুপ্ত; 
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তিনি সমশ্তই জানেন। তিনিই আসমান-জমীনকে ছহটি ভাগে 
(খ্তুতে ) বিভক্ত করিয়! স্বীয় ক্ষমতায় বিরাজমান রহিয়াছেন। 
ধরণী-গর্ভে থাহাঁকিছু প্রবেশ করে এবং তথা হইতে ঘাহা-কিছু 
উখিত হয় এ্রংং আকাশ হইতে যাহা-কিছু ধরায় নামিয়া আসে 
এবং ধরাতল হইতে যাহা-কিছু আকাশে উখিত হয়__সমস্তই 

তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের 

সংগে থাকেন এবং যাহাই কর না কেন, তিনি তাহা দেখিতে 
পান। আস্মান জমীনের তিনিই মালিক এবং মত্ত পদার্থ 

ভাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই দিবসের আলোর মধ্যে 

বঙ্জনীকে প্রবিষ্ট করান এবং রজনীব অন্ধকারের মধ্যে দিবসকে বিলীন 
করেন। মানুষের অস্তর-তলে কি আছে, তাহাও তিনি জানেন । 

( অতএব হে মানুষ! ) আল্লাহ্ এবং তাহাব রস্ুলকে বিশ্বাস কর ।” 

_ (৫৭ 2 ১৭), 

ওমর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! কোন্ এক পবিভ্র ভাবের 

প্োোতনারর বারে বারে তীহার অন্তর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এক 
নৃতন আলোক-লোকের তিনি জন্ধান পাইলেন। অপূর্ব ভাবাবেশের মধ্যে 
তিনি ঘোষণ। করিয়া উঠিলেনং "আশ্হাদো আন্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াহাদাহ লা! শরীকালাহছু অ আশহাদো আরা মূহম্মাদান্ আবছুহ ওয় 

রম্ুুলুহু*- আমি সাক্ষ্য দিতেছি: এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্ 
নাই; তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি, 
মুহম্মদ তাহার বান্দা ও রক্মুল।” 

মরি। মরি! কি অপূর্ব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল আজ ফাতিমার গৃহে। 

স্বামী-ত্রী আনন্দে আত্মহারা হইয়| গেলেন। তাহাদের মনে হইতে লাগিল 

বেহেশত, যেন ছুনিয়ায় নামিয়া আসিল। মুহুর্ত পুর্বে দারুণ অগ্নিবানে 
যেধানে দৌষখের দৃশ্ঠ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সহসা সেইখানেই হইল অমৃত- 
বৃষ্টি, আর ফুটিয়৷ উঠিল একটি অনবদ্য বেহেশতের ফুল। প্রাণহীন পাষাণ- 
সুপের অন্তস্থল হইতে অকম্মাৎ ষেন উৎসারিত হইল এক গ্গি্ধ লুধানিরবর। 

ওমর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। “কোথায় হযরত ? নিয়ে চল 

আমাকে তাহার পবিজ্র চরণ-তলে।” আবেগ-কম্পিত কে বার বার 

তিনি এই কথ। বলিতে লাগিলেন । রি 



১১৯ সাহারাতে ফুটুল রে খুলি! 

ওষরকে সংগে লইয়া! তৎক্ষণাৎ সঈদ প্রস্থান করিলেন। 
হযরত তখন অরকাম নামক এক শিষ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। 

আবুবকর, হামজা, আলি প্রভৃতি তাঁহরি সংগেই ছিলেন। শিষ্যবৃন্দের 

মধ্যে বসিয়া! হুষধরত সকলকে নসিহৎ করিতেছিলেন, এমন সময় খবর 

পৌছিল: ওমর আসিতেছে । ওমরের আগমনের অর্থ বুঝিতে কাহারও 
বিলম্ব হইল না। শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ হযরতের জীবন-রক্ষার জন্য প্্রস্তত 

হইলেন। 

ওমর সাড়া দিতেই হযরত সকলকে ক্ষান্ত করিয়৷! বলিলেন ঃ “ওমরকে 

কিছু বলিও না; তাহাকে ভিতরে আনিতে দাও); আমি একাই তাহার 
সন্মুখীন হইব !” 

ওমর ভিতরে আসিলে হযরত তাহার বস্ত্রাঞ্চল সজোরে আকর্ষণ করিয়া 

বলিতে লাগিলেন £ “আর কতকাল অন্ধকারে ঘুরিয়া! মর্রিবে, ওমর? আর 
কতকাল সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ?” 

হযরতের পবিত্র করম্পর্শে ওমরের সর্বাগ কম্পিত হইয়া উঠিল! 
অবনত মন্তকে তিনি উত্তর দিলেন : দ্যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এখন আত্ম- 
সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া এ অধমকে আপনার পাক- 
কদমে স্থান দিন!” এই বলিয্পা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণ। করিলেন £ 

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মূহম্মদূর রন্মুলুল্লাহ্, 1” 
ওমরের মুখে আল্লাহ্. ও রন্সুলের নাম! হযরত ও ত্বাহার শিশ্ঠবৃন্দ 

আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সমবেত কণ্ঠে সকলে জর়ধ্ঘনি 
করিয়া উঠিলেন ঃ “আল্লাহ আকবর!” দেই তকবীর-ধ্বনিতে মক্কার 
আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতে লাগিল। দূরের পাহাড়ে প্রতিব্বনি উঠিল ঃ 

“আল্লাহু আকবর [”--”আল্লাহু আকবর !” 
হযরতের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া! উঠিল। 
ওমরের ইসলাম-গ্রহণ বাস্তবিকই এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার | শির- 

লইতে আসিয়া শির দান করিবার দৃষ্টান্ত এমন আর কোথাও দেখি নাই। 
কিন্তু এ ব্যাপার বিস্মপ্নকর হইলেও অস্বাভাবিক নয়। সত্যের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ করিবার ইহাই অবশ্বসভাবী পরিণাম। ইসলামকে লইয়া এই সত্য 
যুগে যুগে প্রকটিত হইয়াছে । যতবারই ইসলামের শিনে আঘাত 
আসিয়াছে, ততবারই আঘাতকারীই পরাজিত হইয়াছে--তক্ষক বেশে আসিঙ্বা 
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রক্ষক বেশে কিরিস্বা গিয়াছে! কত নমর, কত ফেরাউন, কত আবরাহা 
কত এজিদই না ইহার শিরে আঘাত হানিয়াছে! কত নাঁসারা, কত 
কোরেশ, কত তাতার, কত সেলজুকই না ইহাকে ধ্বংস করিতে প্রন্াস 
পাইয়াছে। কিন্তু ইসলাম কোধাও মরে নাই। প্রতি কারবালায় এজিই 
নিহত হইয়াছে, হোসেনের মৃত্যু হয় নাই। 

ইহাই ইসলাম। আগুনে পোড়ে না, পানিতে ডোবে না, পিপাসায় 

কাতর হয় না! ছুঃখ-দৈন্ত, ঝঞ্চা-বিপদের মধ্য দিয়াই তাহার জয়যাত্র! £ 



“পরিচ্ছেদ : ২৬ 

ভন্তরীণ বেশে 

মুহূর্ত মধ্যে মকার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া গেল, ওমর ইসলাম গ্রহণ 

করিয়াছেন। ওমর নিজেও কোরেশ দলপতিদ্বিগের বাড়ীতে গিয়া ঘোষণা 
করিয়া আসিলেন; “আর আমি তোমাদের দলে নই, এখন আমি 

মুসলষান!” ক্ষোভে দুঃখে অপমানে কোরেশগণ জলিয়! মরিতে লাগিল, 
কিন্ত সহস1 ওমরকে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল ন1। 

এদিকে ওমরকে লাভ করিয়া স্বয়ং হযরত এবং নওমুসলিমগণ 

যারপরনাই অনুপ্রাণিত হইয়া! উঠিলেন | ওসমান, আলি, হামযা, ওমর 
প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্যগণ এইবার হযরতের পার্থে দীড়াইয়া গ্রচার-কাধ্যে 

সহায়তা করিতে লাগিলেন। 

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ওমর একদিন হযরতকে বলিলেন £ 

প্যরত,। আর কতকাল আমরা এমন ভয়ে-ভয়ে চলিব? কোরেশগণ 

আল্লাকে ভুলিয়া মিথ্যা দেবদেবীর পুজা করে, অথচ “আল্লার ঘরে' তাহাদেরই 
অধিকার। আর আমরা আল্লার সেবক, অথচ আল্লার ঘরে আমাদের 

ঠাই নাই। কাণবা-গৃহে আমাদেরও ত দাবী আছে। উহা ত কাহারো 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আমরা কেন তবে ওখানে নামায পড়িতে পারিব 

না? মরি-বাচি, একবার ওখানে নামায পড়িতে হইবে। 

হযরত জন্তষ্রচিত্তে ওমরের প্রত্তাব সমর্থন করিলেন। সাহাবাগণও 

রাজী হইলেন। তখনই মিছিল করা হইল। ছুই কাতারে মুসলমানগণ 

শ্রেণীবন্ধভাবে দ্রাড়াইয়া গেলেন। ওমর ও হামযা ছুইদলের পুরোভাগে 

স্থান লইলেন, হযরত উভয়ের মাঝখানে ্লাড়াইলেন। শোভাযাত্রা “সাফা 

পর্বতের পাদদেশ দিয়া নগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। মুহুমূর্ছ “আল্লাহ 

আকবর” ধ্বনিতে গিরিপ্রান্তর মুখরিত হইতে লাগিল। মুন্টিমেয় মুসল- 
মানের বুকের বল দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। 

মিছিল ধীরে ধীরে কা'বামন্দিরে আসিয়া উপনীত হইল। পথে 

কেহই বাধা দিছে সাহস করিল না। কোন. যাদুমন্ত্রে কোরেশগণ আজ 

(হন হতবল হইয়া পড়িল। 



বিশ্বনবী ১২২ 

একেই ত কোরেশগণ আল্লাকে মানে না, কা'বা-মন্দিরের দেবদেবী- 
বিখের বিরদ্ধে প্রচার করিবার জন্য একেই ত তাহারা হযরত ও তাহার 
শিষ্যবৃন্দের উপর মহা! খাগ্সা, তাহার উপর আবার সেই হযরত সেই শিল্প 
বুশের সহিত, সেই কা'বা-মশ্দিরে, সেই দেবদেবীদিগের সন্গুথে সেই আল্লার 
উপাসনা ফ্রিতে অগ্রসর! তাহাও আবার সম্পূর্ণ নিরস্ত্রবেশে ! কত 

বড় দুঃসাহস এ! কিসের বলে, কোন সাহনে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়? 

হযরত সকলকে লইয়া কা'বা-মন্দিরে আসিয়া ছুই রাকাত নামা 

পড়িলেন। নামাষ শেষ করিয়া সকলে ধীরে ধারে পূর্ব মিছিল করিয়া 

ফিরিয়া চলিলেন। কী চমৎকার সেই দৃশ্য! কাহারও মুখে কোন 
আস্কালন নাই, বিরোধ বা দাংগা-্থষ্টির মনোভাব নাই, সীমা-লংঘনের 
প্রবৃত্তি নাই প্রতিশোধ গ্রহণের দু্তিসদ্ধি নাই, আছে শুধু জত্য-প্রচারের 
আন্তরিক আগ্রহ, আছে শুধু আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবী। 

এইখানেই ত ইসলামের বিশেষত্ব । সে কোনদিন সীমা লঙ্ঘন করে না” 
আপন অধিকার স্বীকুত হইলেট সে সম্তষ্ট। 

কোরেশগণও প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু 

করিল। তাহারা শীঘ্রই এক গোপন সভ। ডাকিয়া স্থির করিল: মুহম্মদ, 

তাহার আত্মীমন্বজন এবং শিষ্যবৃন্দকে সর্বপ্রকারে সমাজচ্যুত বা “বয়কট” 
করিয়া রাখিতে হইবে, বিবাহ-শাদী, ক্র্-বিকয়,। কবা-বার্তী, উঠী-বসা,, 

চলা-ফেরাঁ_সমস্তই বন্ধ করিতে হইবে। ইহাই স্থির করিয়া তাহাবা: 
এক প্রতিজ্ঞাপত্র সই করিল এবং একটা পবিত্রতার ছাপ দিবার জন্য উহা 
কা'বা মন্দিরের দরজায় 'লটকাইন্বা দিল। অতঃপর আট-ঘাট বাঁধিয়া 

তাহার! ভীষণভাবে “বয়কট” শুরু করিল। | 

কোরেশদিগের ছুর্জন্ন প্রতিজ্ঞা এবং বৈরীভাব লক্ষ্য করিয়া! বৃদ্ধ 

আবৃতালিব চিন্তিত হুইপ্না পড়িলেন। অবিলম্বে তিনি বনি-হাশিম ও বনি- 

মুতালিবদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। স্থিত হইল, মুহম্মদ ও. 
তাহার শিষ্যবৃদ্দকে লইয়া তাহারা “শে নামক একটি গিরি-সংকটে প্রস্থান: 

করিবেন। স্থানটি পুর্ব হইতেই বনি-হাশিম গোত্রের অধিকারভূক্ত ছিল । 
শহর হইতে উহা কিছু দুরে অবস্থিত এবং বেশ স্ুরক্ষিতও ছিল। দেখানে 

সংঘবদ্ধ ভাবে থাকিতে পারিলে বিপদ অনেক কম হুইবে এবং সতর্কতার সহিত 
বাহির হইতে খান্ড সরবরাহ করা যাইবে, এইরূপই তাহার! মনে বরিক্লেন ।, 
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কার্ধতঃ ঠিক তাহাই করা হইল। হযরত ও তাহার শিশ্বৃন্দকে 
লইয়া বনি-হাশিম ও বনি-মুতালিবগণ সেই গিরি-দুর্গের মধ্যে আত্মনিরবাসিত 
হইলেন। ঘরবাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি, সমন্ডই পিছনে পড়িয়া রহিল। 

এই সংকীর্ণ গিরি-ছুর্গের মধ্যে মুসলমানদিগকে একদিন নয়, দুইদিন 
নয়_দীর্ঘ ছুই বৎসরকাল দারুণ মুসিবতের মধ্য দিয়া কাল কাটাইতে 
হইয়াছিল। এই সময় কোরেশগণ মুসলমানদিগের উপর অমানুধিক অত্যাঁ 
চার ও নিষ্ুরতাব পরিচয় দিয়াছিল। বাহির হইতে তাহারা যাহাতে 
কোনরূপে আহারাদি ন1 পায়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়া 
ছিল। সময় সময় এরূপ ঘটিয়াছে যে, ক্ষুধার জালা সকলকে গাছের 
পাতা, শুদ্ধ চর্ম ইত্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে । শত্রীলোক 
ও শিশুদিগের করুণ ক্রন্দনে আল্লার আরশ পর্যস্ত কাপিয়া উঠিয়াছে, কিন্ত 
কোবেশদিগের পাষাণ হৃদয় একটুকুও বিচলিত হয় নাই। 

কোরেশগণ মনে করিধাছিল, মুহম্মদ ও তাহার ধর্মের নাম-নিশান! 
এইবার চিরতরে মিটিয়া যাইবে। একে ত নব্দীক্ষিত মুসলমানদিগের 
সংখা অতি অল্প, তাহার উপর তাহাদের অধিকাংশই আবিসিনিয়ায় 
নিরবাসিত। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা এবং তাহাদের সমর্থকবৃন্দও 

এখন একট] সংকীর্ণ গিরিহুর্গে বন্দী। কাজেই এই ম্্রযোগে তাহাদিগকে 

নিম্পেষিত করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেই ইস্লামের উপদ্রব হইতে 
মন্ধাভূমি একরপ মুক্ত হইবে। ইহাই ভাবিযাই তাহারা পূর্ণোগ্মে মুসলিম- 
দলনে প্রবৃত্ত হইল। 

একদিকে ত এই শয়তানী লীলা, কিন্তু অপরদিকে মন্য্যত্বের কী 

উজ্জ্বল চিত্রঃ হযরত মুহম্মদ ও তাহার অন্ুগামীদিগের কী অপূর্ব ত্যাগ, 
সংযম ও সত্যনিষ্ঠা। মৃত্যুর মুখোমুখি ধাডাইয়াও ভক্তবৃন্দ অটল, অচল, 
নিধিকার। এত বড় ধর্মান্ুরাগ এতবড় গুরুভক্তি, আল্লার উপরে এত বড় 

অবিচলিত নির্ভর জগতের ইতিহাসে আর কোথায় আনরা দেখিতে পাই? 
মুষ্টিমেয় কতিপরন লোক একটা আদর্শের জন্ত কী কঠোর সংগ্ামই না 
করিয়া চলিয়াছে। এত যে দুখ, এত যে বিপদ, তবু কাহারও মুখে 

কথাটি নাই, ধৈর্যচ্যুতি নাই, গুরুর গ্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা! নাই, পারব পরি- 
বর্তনণ নাই। জীবন-মরণ পণ করিয়া ক্ষুদ্ধ একদল লোক কেবলমান্ত্র 

সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বাহিরের কোন চিন্তাই তাহাদের মনে। 



বিশ্বনবী . ১২৪ 

জাগে নাই; একমাত্র আল্লাকেই তাহারা জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞানে অকূল 
সমুক্র পাড়ি দিতেছে। ঈমানের কী উজ্জ্বল চিন্্র এইখানে । 

ঠিক এই সংকট-মুহূর্তেই হযরতের নিকট আল্লার আশ্বাস-বাণী নামিয়া 
'মসিল £ 

“নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ভীতি দ্বারা, ধনপ্রাণ ও শস্যহানি (সময়ে 
সময়ে) আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব। হে ব্গুল, তুমি সেই ধৈর্শীল- 
দিগকে সুসংবাদ দাও-_যাহারা বিপর্দে আপতিত হইলে বলিয়া থাকে 

যে, আমরা ত আল্লারই দান, তাহারই দিকে ত আমরা প্রত্যাবর্তন 

করিব। ইহারাই তাহারা-_যাহাদদের উপর আল্লার অদীম করুণ! 
বধিত হয় এবং ইহারাই সৎপথপ্রাপ্ত 1৮ --(২ 2 ১৫৫-৫৬) 

এই অম্বত পান করিয়াই ত মুসলমানেরা অমর হইয়াছিল। ইসলামের 
বিশ্ববিজয় এত সহজে হয় নাই। তাহার পশ্চাতে ছিল একটা সাধনা, 
একটা বিপুল আত্মত্যাগ, একট। আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রেরণা । 

আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় ছুর্দিনেও হযরত তাহার সত্যগ্রচার হইতে 

বিরত হন নাই। ল্মরণাতীত কাল হইতে আরবে জ্বিলহজ মাস পবিজ্ঞ 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। এই সময়ে কা'বামন্দিরে হজ 

করিবার জন্য নানা দেশ হইতে তীর্থযাত্রীরা সমবেত হইত। তখন 

'আরবগণ নরহত্যা, লুঠন প্রভৃতি পাপকারয হইতে সম্পূর্ণ বিবত থাকিত। 
অস্তরিত অবস্থায় যখন এই পবিভ্রমাস উপস্থিত হইল, তখন হযরত এই 

লুযোগ গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং সমবেত যাত্রীদিগকে নানা 

স্থানে একত্র করিম্না তাহার্দের নিকট সত্যবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। 

€কোরেশগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মনে হইল হযরতকে তাহারা 
খুন করে! কিন্তু উপায় নাই। পবিত্র মাস! মনের ছুঃখ মনেই চাপিয়া 
রাখিয়া অন্য উপায়ে তাহাকে বাধা দিতে লাগিল। হযরত যেখানেই 
প্রচার করিবার চেষ্টী করিতে লাগিলেন, সেইখানেই একদল লোক তাহার 

পশ্চাতে থাকিয়া! হষরতের নামে নানারপ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। 

কেহ বলিতে লাগিল: এই লোকটি যাদুকর। কেহ বলিতে লাগিল £ 

এ একটা ভগ্ু-তপন্থী। কেহ বলিতে লাগিল £ এটা একট। আস্ত পাগল ! 

কেহ বলিতে লাগিল; এ একজন মায়াবী কবি। এর কথায় তোমরা 

কান দিওনা! 1” হযরত নীরবে সমস্তই সহ করিতে লাগিলেন। 
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দিন ঘায়। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে । 
ঠিক এমন সময় অদ্ভুত উপায়ে এই নিরীহ মযলুমদিগের উপরে আল্লার 

রহমত নামিয়া আসিল। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া মানুষ বেশী দিন 
টিকিতে পারে না। প্রতিক্রিয়া আপনাআপনিই আরম্ভ হয়। কোরেশ- 
দ্িগের মধ্যে অনেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল-_-এতখানি নির্মমতা 

কিছুতেই তাহান্দের শোভা পাইতেছে না। ধর্মমত পৃথক হইতে পারে, 
কিন্তু সকলেই ত মান্ুষ। সকল দ্বন্দের অতীতে একটা নিভৃত স্থানে যে 

তাহাদের পবল্পরের জন্য একট মিলন-মঞ্চ আছে একটা গোপন যোগস্থত্ 

আছে, প্রাণে প্রাণে একটা! আত্মীয়তা আছে, সে কথা আজ কাহারও 
কাহারও মনে জাগিল। ভিতরে ভিতরে দুই একজন হৃদয়বান ব্যক্তি 

ইতঃপুবেই এই নিষ্ঠুর কার্ষের প্রতি বিরুন্দ ভাব পোষণ করিতেছিলেন। 
এইবার প্রকাশ্যভাবে তাহারা প্রতিবাদ শুরু করিয়া দিলেন। হাশিম ও 

মুতালিৰ বংশের সহিত অনেকের আত্মীয়তাও ছিল; তাহারাও তাহাদের 
আত্মীয়ম্বজনের জন্য গভীর উৎকণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

একদিন কা'বাগুহে ইহাই লইয়া কোরেশদিগের মধ্যে এক তুমুল 
কাণ্ড ঘটিয়া গেল। জোহায়ের নামক এক ব্যক্তি সকলকে সম্বোধন করিয়া 

বলিলেন ;£ “হে কোরেশগণ, তোমাদের এ কেমন বিচার? আমরা ভাল 

ভাল জিনিস খাইব, ভাল ভাল কাপড় পরিব, আর হাশিম বংশ না খাইতে 

পারিষা মারা যাইবে? ইহা হইতেই পারে না। আমরা এরূপ নিষ্ঠুর কার্ধ 

সমর্থন করিতে পাবি নী। আজই আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন 
করিয়া ফেলিব ।” 

জাম্্আ, আবুল বাখতারী প্রমুখ কোরেশগণ জোহায়েরের এই কথা 
সমর্থন করিলেন। আবুযহল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলঃ “কখনই নয়। 
এ প্রতিজ্ঞ।-পত্র কিছুতেই নষ্ট করিতে দিব না। 

দুই দলে তুমুল বচস৷ আরম্ভ হইল । 
ঠিক এই ময় একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। হযরতের পরামর্শ ক্রমে 

বৃদ্ধ আবুতালিব গিরি-সংকট হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ উক্ত সভায় উপস্থিত 

হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন £ “তোমাদের এ প্রতিজ্ঞাপত্র আল্লার মনো- 
নীত নয়। বিশ্বাস না হয়, গিয়। দেখ, কীটেরা উহা! কাটিয়া নষ্ট করিয়া 
ফেলিয়াছে। একথা যদি সত্য না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি মুহম্দকে 
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তোমানের কঈত্তে সমর্পণ করিতে রাজী আছি। আর বদি সত্য হয়, তবে 

তোমাদের উঁচিত আমাদের সংগে এরপ শত্রুতা না করা । 
কোরেশগাণ কৌতুহল অনুভব করিল। অনেকে বলিল ; “ইহ! যদি 

সত্য হয় তবে মুহন্মদর যে আল্লার রন্থুল, তাহা'ও সত্য ।"" 
মোতাঞ্ম নামক এক সাহসী ব্ক্তি তখন লক্ষ দিয়! গ্রতিজ্ঞা-পত্রধানি 

ছিঁড়িয়া আনিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, একমাত্র আল্লার নামটি ছাড়া 
'আর সমন্ত শ্থানই কীটদ্ট হুইয়। পাঠের অযোগ্য হইয়া! গিয়াছে। 

কোরেশগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তখন জোহায়ের ও মোতাএম 
প্রমুখ বীরগণ অধিকতর উৎসাহিত হুইয়! প্রতিজাপত্রধানি টুকরা টুকরা 
করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তৎক্ষণাৎ শেব-ছুর্গে গমন 
পূর্বক বন্দীফিগকে মুক্তি দান করিলেন। 
» দীর্ঘ ছুই বংসর পর হযরত ও তাহার অনুসংগীবৃন্দ নিজ নিজ গৃহে 
ফিরিয়া আসিলেন। 



“পরিচ্ছে : ২৭ 

সর্বহারা 

হযরত যখন মুক্তি লাভ করিলেন, তখন তাহার নবুয়তের দশম বৎসর । 

মৃক্তিলাভের পর কিছুদিন বেশ শ্াস্তিতেই কাটিল। কোরেশগণ 
ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অবসন্ধ হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের 

ফলবতী হইতেছে না, কোথা হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা নাএকটা 
বাধা আসিয়া তাহাদের সব আয়োজনকে পণ্ড করিয়া! দিতেছে, ইহা লক্ষ্য 

করিয়া তাহারা অনেকটা দমিয়া গেল। তবুও উৎকট অভিমান ও বন্ধমূল 

কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা নবাগত সত্যকে বরণ করিয়া লইতে 
পারিল না 

হযরত একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, এই ধুঝি বিপদের 

মেঘ কাটিয়া গেল। কিন্তু হায়! একটা গভীরতর আঘাত এবং একটা 

কঠোরতর পরীক্ষা যে তখনও তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহা কি 

তিনি জানিতেন ! 

গিরিগুহা হইতে ফিবিয়া আসিবার কয়েকদিন পরেই আবুতালিব 
অন্ুস্থ হইয়! পড়িলেন। কাবা-জীবনের কঠোরতা তাহার সহা হয় নাই। 
হযরত আশংকা করিলেন, বুঝি বা তাহাব ইহজীবনের এই মূল্যবান অব- 
লক্বনটুকু এইবার হারাইয়া যায়। 

ঘটিলও তাহাই। আবুতালিব ৮* বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করিলেন। 
মৃত্যুকালে কোরেশ দলপতিগণ তাহার শধ্যাপার্থে উপস্থিত ছিলেন। 

আবৃতালিব গোষ্ঠপতি ছিলেন, কাজেই কোরেশগণ তাহাকে সন্ত্ম না 

করিয়! পারিত না। আবৃতালিবের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিতেছে 

বুঝিতে পারিয়া কোরেশগণ মুহশ্মদকে স্ববশে আনিবার জন্ত একবার শেষ 

চেষ্টা করিয়া! দেখিতে মনম্থ করিল। আবুষহল প্রমুখ প্রধান ব্যক্কিগণ 

রলিতে লাগিল £ “আবুতালিব, আপনাকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, 
তাহা আপনি জানেন। মৃত্যুর পূর্বে আপনি মুহম্দকে শেষবারের মত 

নিষেধ করিয়া দিয়া যান, যেন সে আর আমাদের দেবদেবীদিতের নিন্দা 

নাকরে।” 
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আবুভাঁলিব মুহম্মদকে কাছে ডাকিয়া কোরেশদিগের প্রস্তাবের কথা 
তাহাকে শুনাইলেন। হযরত উত্তর দিলেন £ প্চাচাজান, সত্য চিরদিনই 
স্ত্য। মিথ্যার সহিত তাহার কোনদিন আখোষ চলে না। কাজেই, 

যে-সত্য আমি লাভ করিক্সাছি, তাহা প্রচার করিবই।” অতঃপর তিনি 

আবৃতালিবকে সম্বোধন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন : *চাচাজান। এখনও 

সময় আছে। বলুন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রনুলুল্লাহ্। 
কোরেশগণ দেঁখিল বেগতিক। তাহারা বাধা দিয়া আবৃতালিবকে 

বলিতে লাগিল £ “মৃত্যুর ভয়ে কি শেষকালে আপনি আপনার পৈত্রিক 
ধর্ম ত্যাগ করিবেন ?” 

আবুতালিব ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন £ মুহম্মদ, আমি 

তোমার ধর্মকে গ্রহণ করিতাম, কিন্তু তাহা করিলে কোরেশগণ আমাকে 
কাপুরুষ বলিবে। আমি আমার পু্বপুকষদিগের ধর্মেই স্থির রহিলাম।” 

কিন্ত পূরবপুরুষদিগের ধর্ম কী? হযরত ইন্রাহিম, হযরত ইসমাইল-_ 

ইহারাই ত কোরেশদিগের পূর্বপুরুষ! তাহাদের ধর্ম ত ইসলাম! আবু- 
তালিবের এই দ্যর্থবোধক উক্তিতে হযরত সন্ত হইতে পারিলেন না, অথচ 

একেবারে নিরাশও হইলেন না। ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন ; “হে পিতৃব্য, আল্লাহ্ - 

তালা নিষেধ না করা পর্যস্ত আমি আপনার জন্য বেহেশত, প্রার্থনা করিব ।” 

আবুতালিব শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন! মৃত্যুকালে তাহার 
ঠোঁট ছুইটি ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। মনে হইল তিনি যেন চুপে 
চুপে কী বলিতেছেন । 

“বায়হাকী? প্রমুখ কতিপয় প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থে ব্িত হইয়াছে, আবু- 
তালিব এই সময় মনে মনে প্লা-ইল্লাল্লাহ* কলেমাই পাঠ করিতেছিলেন। 

কিন্তু “বোখারী” ও “মোসলেম” হাদিস গ্রন্থ্ধয়ে বর্ণিত হইয়াছে, কাফির 
অবস্থাতেই আবুতালিবের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে কুরআনের যে 
আয়াত নাধিল হয়, তাহা হুইতেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আবু- 

তালিব তৌহিদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও, আবু- 

* «নিশ্চয়ই তুমি যাছাকে ভালবাস, তাহাকে (ইচ্ছা করিলেই ) নুপথে. আনিতে পার 
ন!। কিন্তু আল্লাহ, যাহাকে খুশী হুপথে আনিতে পারেন এবং তিনিই উত্তমরূপে জানেন* 

'কাহার সপথপ্রাপ্ত 10২৮ ১৫৬) এ 
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পবিত্র মুখনি-স্থত সেই পবিত্র বাণী শ্রবণ করিয়া ওৎবা মন্ত্মুগ্থবৎ 
নীরৰ হইয়া রহিল। ভিতর হইতে সেযেন সমন্ত শক্তি ও সাহস হারাইয়া 
ফেলিল। আর কোন বাদানুবাদ না করিয়! ওত্বা চলিয়! গেল 

কোরেশগণ উদগ্রীব হইয়া ওৎবার আশাপথ চাহি ছিল। ওতবা 

ফিরিয়। যাইতেই তাহার! জিজ্ঞাস! করিল : খবর কি? উদ্দেশ্ত সফল ত ?” 

ওতবা উত্তব দিলঃ “সত্যই বলিতেছি, মুহম্মদের মুখে আজ যাহা 

শুনিলাম, জীবনে কখনো শুনি নাই। এ বাণী নিশ্চয়ই এশ্বরিক। ভাবে 
ভাষায় ইহা একেবাবে অতুলনীয ! তোমরা! আমার কথা শোন, মুহম্মদ্কে 

যাহা খুশি করিতে দাও, তাহাকে লইয়া! আর অনর্থক গণগোল করিও না1” 
ওৎবাব কথায কোরেশগণ নিরুৎসাহ হইয়া! বলিতে লাগিল: “তোমাকেও 

ভূতে ধবিয়াছে দেখিতেছি। তুমিও মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আসিলে 

নাকি ?” 

ওতবা বলিল: “তা নয়। তবে আমার মতামত তোমাদিগকে বলিলাম, 
এখন তোমাদের যাহা খুশি করিতে পার।” 

কোবেশগণ তখন ভাবিল, এক্প ব্যক্তিগত চেষ্টায় কোন ফল হ্হবেনা। 

তাহার! এক সভা আহবান করিল। মৃহম্মদকে সেই সভায় ডাকিয়া আনিবার 
জন্য একজন দূত প্রেরিত হইল। দৃত গিয়া মুহম্মমকে বলিল £ «আমরা! 
আজ একটি সভা ডাকিয়াছি। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। 

আপনার সহিত তাঁহারা ছুই-একটি কথা বলিতে চান। যাইবেন কি ?” 

হযরৎ উত্তর দিলেন; “কেন যাইব না? নিশ্চয়ই যাইব। চল যাই।, 
নিক মৃহম্মদ ছবিধাহীন চিত্তে একা সেই বিপক্ষ দলের সভায় গিয়া 

হাজির হইলেন। তখন কোরেশ-দলপতিগণ পূর্বের ন্যা্র তাহাকে অনেক 
প্রলোভন দ্েখাইতে লাগিল। তাহাদের বক্তব্য শেষ হুইলে হযরত বলিতে 
লাগিলেন; “হে কোরেশগণ, আমি তোমাদের নিকট কোন কিছুরই 

প্রত্যাশী নই। আমি সত্যই তোমার্দের কল্যাণ কামনা! করি। আমি যাহা 

বলিতেছি, তাহা সত্যই আল্লার কালাম। এই কালাম গ্রহণ কর, দুনিয়া ও 
আখিরাতে তোমাদের মংগল হইবে ।৮ 

আবার সেই পুরাতন কথা! অনেকেই বিরক্ত হুইয়৷ উঠিল, কেহ 
কেহ বলিতে লাগিল £ স্আচ্ছা, তুমি ঘদি পয়গন্বরই হইবে, তবে কোন 
একটা মো'জেজা (অলৌকিক ব্যাপার ) দেখাও ত? আমাদের এই 
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মরূদিষ্তে একটা নহর বছাইয়া দাও ত? পর্বতগুলি দূর করিয়া! এই 
মরুপ্রদেশকে শসাশ্যামল করিয়া তোল ত1 আমাদের পূর্বপুরুষ “কোসাই'কে 
জিন্দা করিয়া দেখাও ত? এই সব যদি করিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি 
পয়গন্বর। 

হযরত বলিলেন; “এ কাজের জন্ত আমি আসি নাই। সব 
মোঁজেজ। আল্লার ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করিলে সব-কিছুই করিতে পারেন। 
আমি যাদুকর নই। যাছু দেখাইয়া তোমাদিগকে ম্বমতে আনিতে ত্বণা বোধ 
করি। সত্যের জলস্ত স্পর্শে তোমাদের প্রাণ যদি সাড়া না দেয়, তবে 

তোমর। আমার কথা শুনিও না।” 

কোরেশদিগের ব্যগ-বিদ্রপা অবশেষে সেই ভীতি-প্রদর্শনে গিয়া 

পৌছিল! তাহারা এক বাক্যে হুযরতকে বলিয়া দিল; “আর নয়! 
শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। এরপর আমাদিগকে 

কোন দোষ দিতে পারিবে না।” 
“সত্যের সহিত মিথ্যার কখনও আপোষ হয় না৮--এই বলিয়া হযরত 

ফিরিয়া আসিলেন। 
পাষাণ হায় কিছুতেই যে দ্রবীভূত হইতেছে না, পথভ্রষ্ট কাফেলা কোন 

মতেই যে সত্যপধে আসিতেছে না, ইহা! লক্ষ্য করিয়া হযরত মর্মাহত 
হইলেন? ক্রোধ নয়, প্রতিহিংসা নয়--করণা ও সমবেদনায় মহাপুরুষের 

অন্তর ভরিয়। উঠিল। না জানি আল্লার কোন্ কঠিন অভিশাপ ইহাদের 

উপর নামিয়৷ আসে-_এই চিন্তায় তিনি পেরেশান হইয়া! পড়িলেন । 
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সাহারাতে কুট ল রে কুল! 

কোরেশগণ দেখিল তাহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতেছে না। ক্ষুব্ধ 
অভিমানে তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া! উঠিল। তাহারা পরিস্বার 

বুঝিল, মুহন্মদকে দূর করিতে ন! পারিলে তাহার ধর্মকে দূর কর! সম্ভব নয়। 

এই উদ্দেশ্যে তাহারা আবার একটি জরুরী সভা! ডাকিল। আবুযহল, 
আবুলাহাব, অলিদ, ওমর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমবেত হইল। আব্যহল 

দৃত্ধকঠে বলিতে লাগিল ঃ “হে কৌরেশ বীরগণ, আর কতকাল এমন 
নিষ্ষি্ম ভাবে বসিয়া থাকিবে? আমাদের কওম, আমাদের দীন, আমাদের 
সন্মান, আমাদের প্রতিপত্তি__সবই আজ বিপর। নগণ্য একটি লোক 
এত বড় বিপ্লব আনিল, অথচ তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না! 

তোমাদের বাহুতে কি কুওৎ নাই? প্রাণে কি উৎসাহ নাই? অস্তরে 
কি স্বণা নাই? ক্রোধ নাই? প্রতিহিংসা নাই? ধিক তোমাদের 
বীরত্বে! ধিক তোমাদের জীবনে! আজ আমি গ্রকান্তে ঘোষণা 

করিতেছি £ তোমাদের মধ্য হইতে যে আজ মুহম্মদের মাথা কাটিয়া 
আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি এক সহস্র স্বর্ণমদ্রা এবং একশত উট 
বখশিস্ দিব। কে প্রস্তত আছ, বল? 

উত্তেজিত জনতার মধ্য হইতে উন্নতশির বিশালবক্ষ--তরুণ যুবক 
মহাবীর ওমর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্ীয়মান হইয়া বলিয়! উঠিল £ “আমি 

্রস্তত। মুহম্মদের শির আমি আনিয়া দিব। মৃহন্মদকে কত্ল্ না করিয়! 
ফিরিব নাস-এই পণ করিলাম” এই বলিয়! তৎক্ষণাৎ সে যাত্রা করিল। 

সমবেত জনতার উল্লাসধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। 
সকলে বুঝিল ওমরের মত বীর যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন এবার আর 
মৃহম্মদের রূক্ষা নাই। 

ওমর চলিয়াছে এক মনে, এক ধ্যানে মুহম্মদের অন্ধানে। হস্তে নাগা 
তলোয়ার, মুখে তেজোদৃপ্ত ভংগি | দেখিলে মনে ত্রাস জন্মে । 

হঠাৎ, পথ্থিমধ্যে নঈমের সহিত সাক্ষাৎ। নঈম তার দোস্ত । “কি 
ছে ওমর, ধবর কি? কোথায় চলিয়াছ এই বীর বেশে?” নঈম জিজাল! করে। 
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ওমর গল্ভীর হ্বরে উত্তর দেয় : “মুহন্মদের মুণ্ডপাত করিতে ।” 

নঈম গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল; ওমরের বথা শুনিয়া 

তাহার প্রাণ কীপিয়া উঠিল। বলিল: “সর্বনাশ! এতখানি তোমার 

দুরাশা ! ক্ষান্ত হও। এ কার্য কখনও করিতে যাইও না৷ তুমি ইহা 

পারিবে ন1” 

ওমর একটু রুষ্ট হইয়া বলিল £ “কেন?” 
নঈম জবাব দিল £ “এ যে একটি মেষশিশ্ড খেলা করিতেছে, উহাকে 

ধরিয়া দাও ত ? 
ওমর মেষশিশুটিকে ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। তখন নঙঈম একটু 

হাসিয়া বলিল £ “নিরীহ একটা মেষশিশুকে ধরিতে পাবিলে না, আল্লার 
বাঘকে কেমন করিয়া ধরিবে ?” 

ওমর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল: “বুর্ঝিয়াছি, হতভাগা! তুই বুঝি মুহম্মদের 

ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস ?” 
নির্ভীক চিত্তে নঈম উত্তর দিল; “মে কথা পরে হইবে। কিন্ত স্বপ্রং 

তোমার ভগিনী ফাতিমা এবং তাহার স্বামী সইদ যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, 
তার কী? নিজের ঘর আগে সামলাও, তাবপর মুহম্মদের শির নিও ।” 

“কী! আমার ভগিনী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে? এতবড় স্পর্ধা? আচ্ছা, 

তারই আগে মুগ্ডপাত করিয়া আসি।” 
বলিতে বলিতে ওমর ফাতিমার গৃহপানে অগ্রসর হইল । 
অন্তগামী স্্যের রক্ত-আভায় তখন পশ্চিম-গগন রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে; 

উষর প্রকৃতির নিম্তন্ধ নির্জনতা মনের উপর ছায়া ফেলিয়াছে। তৃবনে 

ভুবনে চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হইতেছে । দিনরজনীর এই আদ্িক্ষণে 
মানবের মন স্বভাবতঃই যেন কাহার চরণে মাথা নত করিতে চায়, কাহার 

আকর্ষণ যেন মে অনুভব করে-_ বহির্জগতের অন্যান্ত সকলের গ্ঠায় 

মানুষের মনও যেন ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। এই 
কুন্দর সন্ধ্যায় সঈদ ও ফাতিমা! কুরআনের “তাহা” স্থুরা পাঠ করিতেছিলেন, 
এমন সমদ্ব ওমর আসিয়া তথায় উপস্থিত । 

ওমর প্রথমেই ভিতরে প্রবেশ করিল না। ধীর পদক্ষেপে গৃহের মিকটে, 

গিয়া! কান পাতিগ্া রহিল। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তাহার কানে আদিল। ওমরের, 

সন্দেহ আরও গভীর হুইল! 
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বেশীক্ষণ নীরব থাকা সম্ভব হইল না। ক্ষুদ্ধ ওমর সশবে গৃহে 

প্রবেশ করিল। 

ওমরের সাড়া! পাইয়াই ফাতিম! তাড়াতাড়ি কুরআনের লিখিত আয়েত- 
গলি নিজের বন্ত্রধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন। ওমর সম্মুধে উপস্থিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল £ “কি পড়িতেছিলে তোমরা, বল ?” 

ফাতিমা বলিলেন £ “কই তুমি কি কিছু শুনিতে পাইয়াছ ?” 
ওমর উত্তেজিত কে বলিল: ন্যাকামি রাখ! আমার বুঝি কান 

নাই?” অতঃপর সঈদের দিকে ফিরিয়া বলিল; “ওরে হতভাগা, তোর! 

বুঝি মুসলমান হইয়াছিস্? তবে দ্যাখ. মজা”--এই বলিয়াই সে সঈদকে 
ভীষণভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষা 

করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। ওমর তখন ফাতিমাকে প্রহার করিতে 
শুরু করিল। স্থামীন্ত্রী পরস্পর পরম্পরকে রক্ষা করিতে গিয়া উভয়েই 
প্রত ও আহত হইলেন। ওমর সহসা ফাতিমার অংগে রক্তচিহ্ন দেখিয়া 

একটু অপ্রতিভ হইল। প্রহার বন্ধ করিয়াসে বলিল £ প্বল্ হুতভাগিনী, 
মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস ৮” | 

ফাতিমা নিভীক কে উত্তর দিলেন; স্ছ্যা) করিয়াছি। আল্লাহ, 
এবং তাহার রস্থলের উপর ঈমান আনিয়াছি। জীবন গেলেও আমরা 

এধর্ম পরিত্যাগ করিতে পাবিব না । তোমার যাহা খুশি করিতে পার 1৮ 

ওমর স্বর একটু নরম করিয়া বলিল ঃ “দেখি তোমরা কি পাঠ 

করিতেছিলে ?» 

ফ্লাতিমা বলিলেন; “না, দিব না, তুমি ছি'ড়িয়৷ ফেলিবে।” 

ওমর বলিল ঃ “বিশ্বাস কর ছি'ড়িব না” 

ফাতিমা বলিলেন ঃ “তবে অযু করিয়া আইস। না-পাক অবস্থায় 
আল্লার কালাম স্পর্শ করিতে নাই। 

ওমর তাহাই করিল। তখন ফাতিমা কুরআনের সেই লিখিত অংশ- 
গুলি ওমরের হস্তে প্রদান করিলেন । ওমর পড়িতে লাগিল £ 

«“আস্মানশ্ছুনিয়ার সকল পদার্থ আল্লার গুণগান করে। তিনি 
সর্বশক্তিমান ও সর্জ্ঞ। আকাশ-পৃথিবীর সমুদয় রাজ্য তাহার, 

তিনিই জীবন-মৃত্যু সংঘটন করেন, যাহা খুশি তাহাই করিতে 
পারেন। তিনিই আদি, তিনিই অস্ত; তিনিই প্রকট; তিনিই গুপ্ত; 



বিনধী, ১১৮৮ 

ভিনি সমঘ্ভই জানেন। তিনিই আসমান-জমীনকে ছয়টি ভাগে 
(খতুতে ) বিভক্ত করিল্ন! হ্বীয় ক্ষমতায় বিরাজমান রহিয়াছেন। 
ধর়ণীঞর্তে যাহাঁকিছু প্রবেশ করে এবং তথা হইতে যাহা-কিছু 
উখিত হয় এবং আকাশ হইতে ঘাহাঁকিছু ধরায় নামিয়া আসে 
এবং ধরাতল হইতে যাহা-কিছু আকাশে উখিত হয়-_সমস্তই 

তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের 
সংগে থাকেন এবং যাহাই কর না কেন, তিনি তাহা দেখিতে 

পান। আস্মান জমীনের তিনিই মালিক এবং সমস্ত পদার্থ 

স্বাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই দিবসের আলোর মধ্যে 
রঙ্জনীকে প্রবিষ্ট করান এবং রজনীর অন্ধকারের মধ্যে দিবসকে বিলীন 

করেন। মানুষের অস্তর-তলে কি আছে, তাহাও তিনি জানেন । 

( অতএব হে মানুষ ! ) আল্লাহ্ এবং তাহার রস্থুলকে বিশ্বাস কর 1” 

-€ ৫৭ £ ১৭) 

ওমর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোন্ এক পবিত্র ভাবের 
স্টোতনায় বারে বারে তাহার অন্তর শিহরিয়! উঠিতে লাগিল। এক 
নৃতন আলোক-লোকের তিনি সন্ধান পাইলেন। অপূর্ব ভাবাবেশের মধ্যে 
তিনি ঘোষণ। করিয়া উিলেন£ “আশহানদদো আন্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াহাদাহু লা শরীকালাহ অ আশহাদো আরা মুহশ্মাদান্ আবদুহু ওয়া 
রন্গুলুহ”--আমি সাক্ষ্য দিতেছি; এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্ত' 

নাই ঃ তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি, 
মুহম্মদ তাহার বান্দা ও রন্মুল।” 

মরি! মরি! কি অপূর্ব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল আজ ফাতিমার গৃহে। 

স্বামী-স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাহাদের মনে হুইতে লাগিল 
বেহেশত, যেন দুনিয়ায় নামিয়া আদিল। মুহূর্ত পুর্বে দারুণ অক্মিবানে 

যেখানে দোষখের দৃশ্থা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সহসা সেইখানেই হইল অমৃত- 

বৃষ্টি আর ফুটিয়া উঠিল একটি অনবস্ত বেহেশতের ফুল।, প্রাণহীন পাহাণ- 
শুপের অন্তস্থল হইতে অকন্মাৎ যেন উৎসারিত হইল এক গ্গিগ্ধ সুধানিব'র। 

ওমর আর স্ফির থাকিতে পারিলেন না। “কোথায় হযরত ? মিয়ে চল 

আমাকে তীহার পবিত্র চরণ-তলে।” আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বার বার; 
তিনি এই কথা বলিতে লাগিলেন । 



১১৯ ্ সাহারাতে ফুল রে ফুজ। 

ওমরকে সংগে লইয়া! তৎক্ষণাৎ সঙঈদ প্রস্থান করিলেন। 

হযরত তখন অরকাম নামক এক শিষ্ের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। 

আবুবকর, হামজা, আলি প্রভৃতি তীহার সংগেই ছিলেন। শিষ্যদের 

মধ্যে বসিয়া হযরত সকলকে নসিহৎ করিতেছিলেন, এমন সময় খবর 

পৌঁছিল £ ওমর আসিতেছে। ওমরের আগমনের অর্থ বুঝিতে কাহারও 

বিলম্ব হুইল না। শিষাগণ তৎক্ষণাৎ হযরতের জীবন-রক্ষার জন্য প্রস্তুত 

হইলেন। 

ওমর সাডা দিতেই হযরত সকলকে ক্ষান্ত করিয়া বলিলেন ; ”ওমরকে 

কিছু বলিও না; তাহাকে ভিতরে আসিতে দাও) আমি একাই তাহার 

সম্মুখীন হইব!” 
ওমর ভিতরে আসিলে হযরত তাহার বস্ত্রাঞ্চল সজোরে আকর্ষণ করিয়া 

বলিতে লাগিলেন ; “আর কতকাল অন্ধকারে ঘুরিয়! মরিবে, ওমর? আৰ 

কতকাল সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ?” 

হযরতের পবিত্র করম্পর্শে ওমরের সর্বাগ কম্পিত হইয়া উঠিল! 

অবনত মন্তকে তিনি উত্তর দিলেন £ “যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এখন আত্ম" 

সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া এ অধমকে আপনার পাক- 

কামে স্থান দিন!» এই বলিয়া তিনি উদাত কঠে ঘোষণ। করিলেন £ 

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহু্মদর রন্ুলুল্লাহ,!” 

ওমরের মুখে আল্লাহ্ ও রম্মুলের নাম | হযরত ও তাহার শিশ্াবৃদ্দ 

আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সমবেত কণ্ঠে সকলে জয়ধ্বনি 

শী করিয়া উঠিলেন : “আল্লাহু আকবর!” দেই তকবীর-ধ্বনিতে মক্কার 

আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতে লাগিল। দুরের পাহাড়ে প্রতিব্বনি উঠিল : 

“আল্লাহু আকবর [--”আল্লাহু আকবর !” 

হযরতের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়! উঠিল। 

ওমরের ইসলামগ্রহণ বাস্তবিকই এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার | শির- 

লইতে আসিয়৷ শির দান করিবার দৃষ্টান্ত এমন আর কোথাও দেখি নাই। 

কিন্ত এ ব্যাপার বিন্ময়কর হইলেও অস্বাভাবিক নয়। সত্যের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ করিবার ইহাই অবশ্থস্তাবী পরিণাম। ইসলামকে লইদ্া এই সত্য 

যুগে যুগে প্রকটিত হইস্নাছে। যতবারই ইসলামের শিরে আঘাত 

আসিয়াছে, ততবারই আঘাতকারীই পরাজিত হইয়াছে--তক্ষক বেশে, আলিদ্া 



বিখনবা, ১২০ 

রক্ষক বেশে ফিরিয়া গিয়াছে। কত নমনর্, কত ফেরাউন, কত আবরাহা 

কত এঞ্জিই না ইছার শিরে আঘাত হানিয়াছে! কত নাসারা, কত 

কোরেশ, কত তাতার, কত সেলভুকই না ইহাকে ধ্বংস করিতে প্রস্নাস 
পাইয়াছে। কিন্তু ইসলাম কোথাও মরে নাই। প্রতি কারবালায় এজিদই 
নিহত হইয্বাছে, হোসেনের মৃত্যু হয় নাই। 

ইহাই ইসলাম। আগুনে পোডে না, পানিতে ডোবে না, পিপাসায় 
কাতর হয় না! ছুঃখ-দৈন্য, বঞ্ধা-বিপদের মধ্য দিয়াই তাহার জয়যাত্রা; 



পরিচ্ছেদ ; ২৬ 

জন্তরীণ বেশে 

মুহূর্ত মধ্যে মক্কার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া গেল, ওমর ইসলাম গ্রহণ 
করিয়াছেন। ওমর নিজেও কোরেগ দলপতিদিগের বাড়ীতে গিয়া ঘোষণা 

করিয়া আসিলেনঃ “আর আমি তোমাদের দলে নই, এখন আমি 

মুসলমান!” ক্ষোভে দুঃখে অপমানে কোরেশগণ জলিয়া মরিতে লাগিল, 

কিন্তু সহসা ওমরকে কেহই কিছু বলিতে সাহন করিল ন1। 

এদিকে ওমরকে লাভ করিয়া স্বয়ং হযরত এবং নওমুসলিষগণ 

যারপরনাই অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন | ওসমান, আলি, হামযা, ওমর 

প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্গণ এইবার হযরতের পার্থে দীড়াইয়৷ প্রচার-কার্যে 

সহায়তা করিতে লাগিলেন । 

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ওমর একদিন হযরতকে বলিলেন ঃ 

“হযরত, আর কতকাল আমরা এমন ভয়ে-ভয়ে চলিব? কোরেশগণ 

আল্লাকে ভুলিয়া! মিথ্যা দেবদেবীর পুজা করে, অথচ "আল্লার ঘরে' তাহাদেরই 
অধিকার। আর আমরা আল্লার সেবক, অথচ আল্লার ঘরে আমাদের 

ঠাই নাই। কা'বা-গৃহে আমাদেরও ত দাবী আছে। উহা! ত কাহারে 
ব্যত্তিগত সম্পত্তি নয়। আমরা কেন তবে ওখানে নামায পড়িতে পারিব 

না? মরি-বাচি, একবার ওখানে নামায পড়িতে হইবে। 

হযরত সক্তঞ্টচিত্তে ওমরের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সাহাবাগণও 

রাজী হইলেন। তখনই মিছিল করা হুইল। ছুই কাতারে মুসলমানগণ 

শ্রেণীবছ্ধভাবে ফ্াড়াইয়া গেলেন। ওমর ও হামযা দুইদলের পুরোভাগে 

স্থান লইলেন, হযরত উভয়ের মাঝখানে দ্লাড়াইলেন। শোভাযাত্রা “সাফা 

পর্বতের পাদদেশ দিয়া নগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। মুন্মু্ছ “আল্লাহু 

আকবর” ধ্বনিতে গিরিপ্রাস্তর মুখরিত হুইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় মুসল- 
মানের বুকের বল দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। 

মিছিল ধীরে ধীরে কা"বামন্দিরে আসিয়া উপনীত হইল। পথে 

কেহই বাধা দিহে সাহস করিল না। কোন্ যাছুমন্ত্রে কোরেশগণ আজ 

(হন হতবল হইয়া পড়িল । 



বিশ্বনবী" ১২২ 

একেই ত কোরেশগণ আল্লাকে মানে না, কফা*বা-মন্দিরের দেবদেবী-. 
দিগের খবিরুদ্ধে প্রচার করিবার জন্য একেই ত তাহারা হুবরত ও গ্াহার 
শিষ্যবৃন্বের উপর ষহা! থাগ্সা, তাহার উপর আবার সেই হযরত. সেই শিল্ক 

বুন্দের সহিত, সেই কাণ্বা-মন্থিরে, সেই দেবদেবীদিগের সম্মুখে সেই আঙ্সার 

উপাসনা করিতে অগ্রসর! তাহাও আবার সম্পূর্ণ নিরঙ্বেশে! কত. 

বড় ছুঃসাহছস এ! কিলের বলে, কোন সাহসে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়? 

হযরত সকলকে লইয়া কা'বা-মন্দিরে আসিয়া দুই রাকাত নামায, 

পড়িলেন। নামায শেষ করিয়া সকলে ধীরে ধারে পূর্বব মিছিল করিয়া: 
ফিরিয়া চলিলেন। কী চমৎকার সেই দৃশ্য! কাহারও মুখে কোন 
আম্কালন নাই, বিরোধ বা দাংগা-স্যষ্টির মনোভাব নাই, সীমা-লংঘনের 
প্রবৃত্তি নাই প্রতিশোধ গ্রহণের দূরৰভিসন্ধি নাই, আছে শুধু জত্য-প্রচারের 

আন্তরিক আগ্রহ, আছে শুধু আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যাষ্য দাবী । 

এইখানেই ত ইসলামের বিশেষত্ব । সে কোনদিন সীমা লঙ্ঘন করে না». 
আপন অধিকার স্বীকুত হইলেই সে সন্ত্র। 

কোরেশগণও প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু 

করিল। তাহারা শীঘ্রই এক গোপন সভ। ডাকিয়া স্থির করিল : মুহম্মদ, 

তাহার আত্মীম়গ্থজন এবং শিষ্যবৃন্দকে সর্বপ্রকারে সমাজচ্যুত বা “বয়কট” 
করিয়া রাখিতে হইবে, বিবাহ-শাদী, ক্রর-বিক্ষপ্ন, কথা-বার্তা, উঠা-বসা- 

চলা-ফেরা_ সমস্ত বন্ধ করিতে হইবে। ইহাই স্থির করিয়া তাহারা 

এক প্রতিজ্ঞাপত্র সই করিল এবং একটা পবিত্রতার ছাপ দিবার জন্য উহা 

কা'বা মন্দিরের দরজায় 'লটকাইয়া দিল। অতঃপর আট-ঘাট বাঁধিয়া 

তাহার! ভীষণভাবে “বয়কট' শুরু করিল। 

কোরেশদিগের ছুর্জর প্রতিজ্ঞা এবং বৈরীভাব লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ 

আবুতালিব চিন্তিত হ্ইপ্না পড়িলেন। অবিলম্বে তিনি বনি-হাশিম ও বনি-. 
মুতালিবদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল, মুহস্দ ও. 
তাহার শিষ্যবুদ্দকে লইয়া তাহার! 'শেব নামক একটি গিরি-সংকটে প্রস্থান 

করিবেন। স্থানটি পূর্ব হইতেই বনি-হাশিম গোজ্রের অধিকারতৃক্ত ছিল । 

শহর হইতে উহা কিছু দূরে অবস্থিত এবং বেশ সুরক্ষিতও ছিল। সেখানে 

সংঘবদ্ধ ভাবে থাকিতে 'পারিলে বিপ্ অনেক কম হুইবে এবং সতর্কতার সহিত. 

বাহির হইতে খা সরবরাহ করা যাইবে, এরইকপই তীহারা মনে ক্রিলেন ।. 
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কার্তঃ ঠিক তাহাই করা হইল। হৃঘরত ও তীহার শিশ্তবৃচ্দকে 
লইয়া বনি-হাশিম ও বনি-মুতালিবগণ সেই গিরি-ুর্গের মধ্যে আত্মনিরবামিত 
হইলেন। ঘরবাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি, সমন্তই পিছনে পড়িয়া রহিল । 

এই সংকীর্ণ গিরি-ছুর্গের মধো মুসলমানদিগকে একদিন নয়, ছুইদিন 
নয়-_দীর্ঘ দুই বৎসরকাল দারুণ মুসিবতের মধ্য দিয়া কাল কাটাইতে 
হইয়াছিল। এই সময় কোরেশগণ মুসলমানদিগের উপর অমানুষিক অত্যা- 
চার ও নিষ্ট্রতার পরিচয় দিয়াছিল। বাহির হইতে তাহারা যাহাতে 

কোনরূপে আহারাদি না পায়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইন্ঘাঁ 
ছিল। সময় সময় এরূপ ঘটিগ্নাছে যে, ক্ষুধার জালায় সকলকে গাছের 
পাতা, শুদ্ধ চর্ম ইত্যাদি খাইয়! জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে। স্ত্রীলোক 
ও শিশুদিগের করুণ ক্রন্দনে আল্লার আরশ পর্যস্ত কীপিয়! উঠিয়াছে, কিন্ত 
কোরেশদিগের পাষাণ হৃদয় একটুকুও বিচলিত হয় নাই। 

কোরেশগণ মনে করিয়াছিল, মুহম্মদ ও তাহার ধর্মের নাম-নিশান! 
এইবার চিরতরে মিটিয়া যাইবে । একে ত নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের 
সংখা! অতি অল্প, তাহার উপর তাহাদের অধিকাংশই আবিসিনিয়ায় 

নির্বাসিত। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা এবং তাহাদের সমর্থকবৃন্দও 

এখন একট] সংকীর্ণ গিরিছুর্গে বন্দী। কাজেই এই জ্ুযোগে তাহাদিগকে 

নিষ্পেষিত করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেই ইস্লামের উপদ্রব হইতে 
মন্কাভূমি একরূপ মুক্ত হইবে। ইহাই ভাবিয়াই তাহারা পূর্ণোস্তমে মুসলিম 
দূলনে প্রবৃত্ত হইল। 

একদিকে ত এই শয়তানী লীলা, কিন্তু অপরদিকে মচ্য্যত্বের কী 

উজ্জ্বল চিত্র! হযরত মুহম্মদ ও তাহার অনুগামীদিগের কী অপূর্ব ত্যাগ, 

সংযম ও সত্যনিষ্ঠা! মৃত্যুর মুখোমুখি দ্ীড়াইয়াও ভক্তবৃন্দ অটল, অচল, 
নিধিকার! এত বড় ধর্মান্থরাগ এতবড় গুরুভক্তি, আল্লার উপরে এত বড় 

অবিচলিত নির্ভর জগতের ইতিহাসে আর কোথায় আমরা দেখিতে পাই? 
মুষ্টমেয় কতিপপ্ন লোক একটা আদর্শের জন্য কী কঠোর সংগ্রামই না 
করিয়া চলিয়াছে। এত ষে ছুঃখ, এত যে বিপদ, তবু কাহারও মুখে 
কথাটি নাই, ধৈর্ঘচাতি নাই, গুরুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নাই, পার্খ পরি- 

বর্তন নাই। জীবনমরণ পণ করিয়া ক্ষুত্র একাল লোক কেবলমাত্র 

সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বাহিরের কোন চিস্তাই তাহাদের মনে 
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জাগে নাই; একমাত্র আল্লাকেই তাহারা জীবনের গ্রবতারা জ্ঞানে অকুল 
সমুত্র পাড়ি দিতেছে । ঈমানের কী উজ্জ্বল চিত্র এইখানে । 

ঠিক এই সংকট-মুহূর্তেই হযরতের নিকট আল্লার আশ্বাস-বাণী নামিয়া 
"আসিল £ 

“নিশ্চয়ই তোমারদদিগকে ভীতি দ্বারা, ধনপ্রাণ ও শস্যহানি ( সময়ে 

সময়ে) আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব। হে রন্ুল, তুমি সেই ধের্ধশীল- 

দিগকে সুসংবাদ দাও-_যাহারা বিপদে আপতিত হইলে বলিষা থাকে 

যে, আমরা ত আল্লারই দান, ত্াহারই দিকে ত আমরা প্রত্যাবর্তন 

করিব। ইহারাই তাহারা-যাহাদদের উপর আল্লার অসীম করুণ! 
বধিত হয় এবং ইহারাই সৎপথপ্রাপ্ত ৮ _-(২£ ১৫৫৫৬) 

এই অমৃত পান করিয়াই ত মুসলমানেরা অমর হ্ইয়াছিল। ইসলামের 
বিশ্ববিজয় এত সহজে হয় নাই। তাহার পশ্চাতে ছিল একটা সাধনা, 
একটা বিপুল আত্মত্যাগ, একট। আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রেরণ] । 

আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় দুর্দিনেও হযরত তাহার জত্যপ্রচার হইতে 

বিরত হন নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে আরবে জ্বিলহজ. মাস পবিশ্ঞ 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। এই জময়ে কা'বা-মন্দিরে হজ 

করিবার জন্ত নানা দেশ হইতে তীর্ঘযাত্রীরা সমবেত হইত। তখন 

আরবগণ নরহত্যা, লুষ্ঠন প্রভৃতি পাপকার্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিত। 
অস্তরিত অবস্থায় যখন এই পবিভ্রমাস উপস্থিত হইল, তখন হযরত এই 

ন্বযোগ গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং জমবেত যাত্রীদিগকে নানা 

স্থানে একক্র করিয়া তাহাদের নিকট সত্যবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। 

কোরেশগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মনে হইল হ্যরতকে তাহারা 
খুন করে! কিন্ত উপায় নাই। পবিত্র মাস! মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া 
রাখিয়া অন্য উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। হযরত যেখানেই 
প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেইথানেই একদল লোক তাহার 

পশ্চাতে থাকিয়া! হযরতের নামে নানারূপ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। 

কেহ বলিতে লাগিল; এই লোকটি যাদ্ুকর। কেহ বলিতে লাগিল 

এ একটা ভগ্ু-তপন্থী। কেহ বলিতে লাগিল; এটা একট। মস্ত পাগল ! 

কেহ বলিতে লাগিল: এ একজন মায়াবী কবি। এর কথায় তোমরা 

কান দিওন11” হযরত নীরবে সমস্তই সহ করিতে লাগিলেন। 
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দিন যায়। অত্যাচারের ম্খত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। 
ঠিক এমন সময় অদ্ভুত উপায়ে এই নিরীহ ময.লুমদিগের উপরে আল্লার 

রহমৎ নামিয়া আসিল। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া মানুষ বেশী দিন 

টিকিতে পারে না। প্রতিক্রিয়া আপনাআপনিই আরম্ভ হয়। কোরেশ- 

দিগের মধ্যে অনেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল--এতখানি নির্যমতা! 

কিছুতেই তাহাদের শোভা পাইতেছে না। ধর্মমত পৃথক হইতে পারে, 
কিন্ত সকলেই ত মান্ুষ। সকল ছন্বের অতীতে একটা নিভৃত স্থানে যে 
তাহাদের পবস্পরের জন্য একট] মিলন-মঞ্চ আছে একটা গোপন যোগস্থ্ত 

আছে, প্রাণে প্রাণে একটা আত্মীয়তা আছে, সে কথা আজ কাহারও 

কাহারও মনে জাগিল। ভিতরে ভিতরে ছুই একজন হ্ৃদয়বান ব্যক্তি 

ইতঃপুবেই এই নিষ্ঠুর কার্ষের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেছিলেন ; 

এইবার প্রকাশ্যভাবে তাহারা প্রতিবাদ শুরু করিয়া দিলেন। হাশিম ও 

মুতালিৰ বংশেব সহিত অনেকের আত্মীয়তাও ছিল তাহারাও তাহাদের 

অ স্বজনের জন্য গভীর উৎক। প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

একদিন কা'বাগৃহে ইহাই লইয়া কোরেশদিগের মধ্যে এক তুমুল 
কাণ্ড ঘটিয়! গেল। জোহায়ের নামক এক ব্যক্তি সকলকে সম্বোধন করিয়! 

বলিলেন £ “হে কোরেশগণ, তোমাদের এ কেমন বিচার? আমর ভাল 

ভাল জিনিস খাইব, ভাল ভাল কাপড় পরিব, আর হাশিম বংশ না খাইতে 

পারিয়া মারা যাইবে? ইহা হইতেই পারে না। আমরা এরূপ নিষ্ঠুর কার্য 
সমর্থন করিতে পারি না। আজই আমর। আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন 

করিয়া ফেলিব।” 

জ1ম্আ, আবুল বাখতারী প্রমুখ কোরেশগণ জোহায়েরের এই কথা 

সমর্থন করিলেন। আবুযহল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল; “কখনই নয়। 
এ প্রতিজ্ঞ।-পত্র কিছুতেই নষ্ট করিতে দিব না। 

দুই দলে তুমুল বচসা৷ আরম্ত হইল। 

ঠিক এই জময় একটি আশ্র্য কাণ্ড ঘটিল। হযরতের পরামর্শ ক্রমে 

বৃদ্ধ আবুতালিব গিরি-সংকট হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ উক্ত সভায় উপস্থিত 

হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন £ “তোমাদের এ প্রতিজ্ঞাপত্র আল্লার মনো- 
নীত নয়। বিশ্বাস না হয়, গিয়া! দেখ, কীটেরা উহা কাটিয়া নষ্ট করিয়া 
ফেলিয়াছে। একথা যদি সত্য না হয্। তবে নিশ্চয়ই আমি মুহন্মদকে 
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তোমাদের হত্তে সমর্পণ করিতে রাজী আছি। আর যদি সত্য হয, তবে 
তোমাদের উচিত আমাদের সংগে এরপ শক্রতা না করা। 

কোরেশগণ কৌতুহল অন্থতব করিল। অনেকে বলিল; “ইহা যদি 

সত্য হয় তবে মুহল্মদ যে আল্লার রন্ুল, তাহাও সত্য ।* 
মোতাঁএম নামক এক সাহমী ব্যজি তখন লক্ষ দিয়! গ্রতিজাপত্রধানি 

ছি'ড়িয়া আনিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, একমাত্র আল্লার নামটি ছাড়া 
'আর সমস্ত স্থানই কীটদ্ট হইয়! পাঠের অযোগ্য হইয়া! গিয়াছে। 

কোরেশগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তখন জ্োহায়ের ও মোতাএম 

প্রমুখ বীরগণ অধিকতর উৎসাহিত হইয়া! প্রতিজ্ঞাপত্রধানি টুকরা টুকরা 
করিয়া! ছি'ড়িয়া ফেলিলেন এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তৎক্ষণাৎ শেব-দুর্গে গমন 
পূর্বক বন্দীরিগকে মুক্তি দান করিলেন। 

দীর্ঘ ছুই বংসর পর হ্যরত ও তাহার অম্ুসংগীবৃ্দ নিজ নিজ গৃহে 
ফিরিয়া আসিলেন। 



পরিচ্ছেে £ ২৭ 

অর্ঝছার! 

হযরত যখন মুক্তি লাভ করিলেন, তখন তাহার নবুয়তের দশম বৎসর । 
মৃক্তিলাভের পর কিছুদিন বেশ শাস্তিতেই কাটিল। কোরেশগণ 

ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের 

ফলবতী হইতেছে না, কোথা হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা না-একটা 
বাধ! আদিয়। তাহাদের সব আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দিতেছে, ইহা লক্ষ্য 

করিয়া তাহারা অনেকটা দমিয়া গেল। তবুও উৎকট অভিমান ও বদ্ধমূল 
কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা নবাগত সত্যকে বরণ করিয়া লইতে 
পারিল না। 

হযরত একটু স্বন্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, এই বুঝ বিপদের 
মেঘ কাটিয়া গেল। কিন্তু হায়! একটা গভীরতর আঘাত এবং একটা 

কঠোরতর পরীক্ষা যে তখনও তাহাব জন্য সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহা কি 

তিনি জানিতেন ! 

গিরিগুহা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরেই আবৃতালিব 
অন্থুস্থ হইয়া পড়িলেন। কাবা-জীবনের কঠোরতা তাহার সহ্য হয় নাই। 

হযরত আশংকা করিলেন, বুঝি বা তাঁহার ইহজীবনের এই মূল্যবান অব- 
লম্বনটুকু এইবার হারাইয়। যায়। 

ঘটিলও তাহাই। আবুতালিব ৮* বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করিলেন। 
মৃত্যুকালে কোরেশ দলপতিগণ তাহার শধ্যাপার্থ্ে উপস্থিত ছিলেন। 

আবৃতালিব গোষ্ঠপতি ছিলেন, কাজেই কোরেশগণ তাহাকে জন্ম না 

করিয়া পারিত না। আবুতালিবের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিতেছে 

বুঝিতে পারিয়া কোরেশগণ মুহম্মদকে ন্ববশে আনিবার জন্য একবার শেষ 

চেষ্টা করিয়া দেখিতে মনস্থ করিল। আবুষহল প্রমুখ প্রধান ব্যদ্বিগণ 

বলিতে লাগিল £ “আবৃতালিব, আপনাকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, 
তাহা আপনি জানেন। মৃত্যুর পূর্বে আপনি মুহম্মকে শেষবারের মত 

নিষেধ করিয়া দিল্লা যান, যেন সে আর আমাদের দেবদেখীদিগের নিন্দা 
স্প্রণ পুণের 18 
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আবুতালিব মুহন্মদকে কাছে ডাকিয়া! কোরেশদিগের প্রস্তাবের কথা 
তাহাকে শুলাইলেন। হযরত উত্তর দিলেন ; প্চাচাজান, সত্য চিরদিনই 
সত্য। মিথ্যার সহিত তাহার কোনদিন আপোষ চলে না। কাজেই, 

ষে-সত্য আমি লাভ করিয়াছি, তাহা প্রচার করিবই।” অতঃপর তিনি 
আবুতালিবকে সম্বোধন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন £ “্চাচাজান। এখনও 

সময় আছে। বলুন : লা-ইলাহা! ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রন্ুলুল্লাহ্। 
কোরেশগণ দেখিল বেগতিক । তাহারা বাধা দিয়া আবুতালিবকে 

বলিতে লাগিল £ “মৃত্যুর ভয়ে কি শেষকালে আপনি আপনার পৈত্রিক 
ধর্ম ত্যাগ করিবেন ?” 

আবৃতালিব ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন £ মুহম্মদ, আমি 

তোমার ধর্মকে গ্রহণ করিতাম, কিন্তু তাহা করিলে কোরেশগণ আমাকে 

কাপুরুষ বলিবে। আমি আমার পূর্বপুরুষদিগের ধর্মেই স্থির রহিলাম |” 
কিন্তু পূবপুক্তষদিগের ধর্ম কী? হযরত ইত্রাহিম, হযরত ইসমাইল-_ 

ইহারাই ত কোরেশদিগের পূর্বপুরুষ! তাহাদের ধর্ম ত ইসলাম! আবু- 

তালিবের এই ছ্যর্থবোধক উক্তিতে হযরত সন্ত হইতে পারিলেন না, অথচ 

একেবারে নিরাশও হইলেন না। ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন ; “হে পিতৃব্য, আল্লাহ্ - 

তাল! নিষেধ না করা পর্যস্ত আমি আপনার জন্য বেহেশত, প্রার্থনা করিব” 
আবৃতালিব শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ! মৃত্যুকালে তাহার 

ঠোঁট ছুইটি ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। মনে হইল তিনি যেন চুপে 
চুপে কী বলিতেছেন । 

বায়হাকী” প্রমুখ কতিপয় প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থে বিত হইয়াছে, আবু- 
তালিব এই সময় মনে মনে প্লা-ইল্লাল্লাহ্” কলেমাই পাঠ করিতেছিলেন । 

কিস্তু “বোখারী” ও 'মোসলেম” হাদিস গ্রন্থদ্য়ে বিত হইয়াছে, কাফির 
অবস্থাতেই আবৃতালিবের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে কুরআনের যে 
আয়াত নাধিল হয়, তাহা হইতেও ম্পষ্টরূুপে প্রতীয়মান হয় যে, আবু 

ভালিব তৌহিদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্ত ইহা হ্বীকার করিলেও, আবু- 

* «নিশ্চয়ই তুষি যাহাকে ভালবাস, তাহাকে (ইচ্ছা করিলেই ) হুপথে. আদিতে পার 

ন।। কিন্তু আন্লাহ, ঘাহাকে খুশী হুপথে আনিতে পারেন এবং ভিনিই উত্তমরূপে মান 

“কাহার লৎপথপ্রাপ্ত।”-(২৮ ২ ৫৬) 



১৪৫ অন্ধকারের অন্ধরালে 

মিরাজের পর হইতে হষরত প্রকৃতপক্ষে নঞ্জরবন্দী অবস্থায় বাস 
করিতে লাগিলেন। বাহিরে কোথাও প্রচার করা তাহার পক্ষে একক্সপ 

অসস্ভব হইয়। ঈাড়াইল। মন্কাবাসীদিগের নিকট নিতাত্ত কপার পাত্র স্বরূপ 
তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন । 

দেখিতে দেখিতে বাৎসরিক হজ. বা তীর্থমেলার সময় উপস্থিত হইল। 
পূবেই বলা হইয়াছে, এই সময় মক্কাবাসীরা সকল প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ ও 
আত্মকলহ হইতে বিরত থাকিত। হযরত এই ম্যোগে বাহিরে আসিয়া! 
বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন । কোরেশগণ 

হযরতের অংগে হন্তক্ষেপ করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু অন্য উপায়ে 
তাহারা হযরতের প্রচার-প্রচেষ্টায় বাধা দিতে লাগিল। তিনি যেখানেই 
যে-গোত্রের নিকট যাইতে লাগিলেন, সেইখানেই একদল লোক তাহার 

পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল এবং মুহম্মদকে পাগল, ভণ্ড ইত্যাদি বলিয়া 
পরিচয় দিয়া সকলকে তাহার নিকট হইতে দুরে থাকিতে পরামর্শ দিল! 

হযরত প্রত গোঝ্রের নিকট হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে 

লাগিলেন। দিকে দিকে নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। 
এই অন্ধকারের অন্তরালে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি স্থান হইতে 

সহসা একটা আশার আলো বিকীর্ণ হইয়া উঠিল । 

মক্কার অনতিদূরে * আল্আকাবা নামক একটি উপত্যকা আছে। 
একদিন হযরত বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন, ছয়জন যাত্রী 

সেখানে বিশ্রাম করিতেছেন। হযরত পরিচয় লইয়া জানিলেন, তাহারা 
ইয়াশ্রেব বা মদিনা হইতে আপিয়াছেন। হযরত তাহাদের নিকট নিজের 

ধর্মমত প্রচার করিলেন। হযরতের মুখনিঃস্ত অমিয়ম।খা বাণী শ্রবণ 

করিষা তাহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন £ 

ইনিই কি তবে সেই পর্নগন্বর--ধাহার কথা আমরা শুনিয়া! আসিতেছি ? 

এইখানে মদিনা সম্বন্ধে কিছু বল! প্রয়োজন। মক্কা হইতে ২৭ 
মাইল দূরে মদিনা ণগরী অবস্থিত। মদিনার গুধু যে আরবেরাই বাস 

করিত, তাহা নহে। জেরুজালেম হইতে বিতাড়িত অনেক ইনুদীও এই 
অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মদিনাবাপী আরবদিগের 

মধ্যে ছুইটি প্রতিতবন্বী দল ছিলঃ আউদ্ এবং খাজরাজ। উভয়, দলের 
মধ্যে আদৌ কোন সন্তাব ছিল না। পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ 

১৩৬ 
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লাগিক্কা গাঁকিত। ইন্ছদীর, স্ুযোগমত কখনও বা এই দলে, কখনও বা 

অপর দরসে যোগ দিত। এই কারণে মদিনাবাসীদের উপর ইহ্দীদের 
ষথেষ্ট প্রভাবি ও প্রতিণপ্তি ছিল। 

মক্কায় যে একজন পরয়গন্থরের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনি ঘে কোরেশ- 
ছিগের মধ্যে ভীষণ এক ধর্মবিপ্নব স্থ্টি করিয়াছেন, এ কথা! মদিনাবাসীর! 

নানাস্থত্রে অবগত ছিল। ইহ্দীরাও এ কথা জানিত। হযরত তাই 
মদিনাবাসীদিগের একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। 

যাহাই হউক, আকাধায় সমবেত ছয়জন যাত্রী হযরতের নিকট বয়েত 
হইয়া সেঘারকার মত দেশে ফিরিয়া গেলেন পর বৎসর হজ্জের সময় 

তাহারা অধিক সংখ্যায় আসিবেন বলিয়া হধরতকে প্রতিশ্রতি দিয়া গেলেন। 

এইরূপে ইসলামের জ্যোতিঃ সকলের অলক্ষ্যে মদিনা! নগরে প্রবেশ করিল। 
হযরত নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের 

সফলতার ন্বপ্প একটা ক্ষীণ স্থত্রে চুলিতে লাগিল । 

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া একটি বৎসর কাটিক্া গেল। আবার 

হজের সময় উপস্থিত হইল । হযরত সতৃষ্ণনয়নে মদদিনাবাসীদিগের পথপানে 
চাহিয়া রহিলেন। 

মদ্দিনা হইতে এবার সত্যসত্যই অধিকসংখ্যক লোক হজ করিতে 

আসিলেন। পুৰোক্ত আকাবা উপত্যকায় ভাহারা হযরতের সহিত গোপনে 

সাক্ষাৎ করিলেন। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি 
উহাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত তাহাদিগের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলেন। 
নৃতন আশায় তাহার মন ছুলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সকলকে যথারীতি 

উপদেশ দান করিলেন । উপদেশ শুনিয়া মদিনাবাসীরা মুগ্ধ হইয়া গেলেন । 

তখন যাত্রীদিগের প্রতিনিধি শ্বরূপ দ্বাদশ ব্যক্তি হযরতের হাতে হাত 

বাখিয়! নিন্নলিখিতরূপ শপথ গ্রহণ করিলেন ঃ 

(৯) আমরা একমাত্র আল্লাহতালার উপাসনা করিব এবং অন্য 
কাহাকেও তাহার শরীক করিব না। 

€২) ব্যভিচার করিব না। 

0৩) চুরি করিব না। 
(8) আপদ স্কাস-সম্ভতিকে হত্যা করিব ন1। 
(৪) কাহারও বিরুদ্ধ চোগলখোরী করির নঃ'। 
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(৬) প্রত্যেক সংকার্ষে আষ্টীর বশুলকে মানি চলিক স্যাষা বাজে 

তাহার অধাধা হইধ না। 

ইহাই 'আকাবার প্রথম বাইয়াৎ নামে পরিচিত। 
পাঠক, এই শপথ-গ্রহণের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন । হযরত 

নব্দীক্ষিতদিগের নিকট হইতে যে-কোন কার্ষের জন্তই তাঁহাকে অন্ধভাবে 
মানিয়া চলিবার দাবী করেন নাই) (প্রত্যেক সংকার্ধে আল্লার রন্মুলকে 

মানিয়া চলিবে'-- ইহাই মাত্র তাহার দাবী। কতখানি সততা, সৎসাহস 
ও উদ্দারতার পরিচয় এ! আপন প্রচারিত ধর্মমতকে অভ্রান্তরপে সত্য 
বলিয়! বিশ্বাস না করিলে, অথবা! স্বীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের নিফলংক মাধুর্য 
দ্বারা শিষ্যের হৃদয়কে বশীভূত করিবার মত যোগ্যতা ও আত্মপ্রত্যয় না 

থাকিলে কোন ধর্মগুরু এমনভাবে কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করিতে সাহস 

করিবে না। গুরুর কোন্ আদেশ মানা হইবে, কোনটি হইবে না, সে 
বিচারভার শিষ্যেব হস্তে । চিস্তা ও কার্মব এতথানি স্বাধীনতা দিয়া কাহাকেও 

দীক্ষা দিতে যাওয়া গুরুর পক্ষে নিশ্চয়ই মাবাত্মক! যে মুহর্তে 
গুরুর কার্ধে এবং বাকো অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে, যে-মুকতৈে শিষ্েব কাছে 

গুরুর কোন ভগ্ডামি ধবা পড়িবে, যে-ুহর্তে গুরু কোন অন্যায় বা জঘন্য 
আচরণ কবিবে, অথবা যে-মুহূর্তে গুরুর কোন কার্ধে শিষ্যেব প্রাণ সাড়। 

দিতে চাহিবে না, সেই মুহর্তেই সে স্বাধীন, সেই মুহুর্তেই সে গুককে বর্জন 
করিতে পারিবে__ইহাই হইতেছে এই শপথের তাঁৎপর্য। ইহা একদিক 

দিয়া শিষ্যেব বিচার-বুদ্ধিব বন্ধন-মুক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যদিক দিয়া 

গুরুর দুর্জষধ আধ্যাত্মিক শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়েরও প্রকৃষ্ট পরিচয়! একদিক 

দিয়া ইহা বন্ধনের মুক্তি, কিন্তু অপর দিক দিয়া ইহাই মুক্তির বন্ধন! গুরু 
যদি শক্তিমান হয, উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তবে শিষ্য কেন তাহার বিধি: 

নিষেধ মানিবে না? মানিতেই হইবে। আপন চরিত্র দিয়া আদর্শ 

দিয়া, প্রভাব দিয়া গুরু শিশ্তকে তাহাব বশে আনিবেই-এমনি অটল 
আত্মবিশ্বাস থাকিলে তবেই গুরু তাহার শিষ্যদিগকে অতখানি মুক্তবুদ্ধির 
অধিকার দিতে পারে- অন্যথায় নয়। হায়! আজ যদি আমাদের ধর্ম, 

সমাজ বা রাষ্্রগুরুরা হযরতের এই আদর্শ গ্রহণ করিতেন! শিষ্যদ্দিগকে 
এতখানি অধিকার দিলে গুরুয়া নিশ্চয়ই আদশস্থানীয় না হইয়াই পান্সিতেন 

না। তাহাদিগকেও ভিতরে ভিতরে আপন যোগাতা সম্ষষ্ধে সঙ্জাগ 
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থাকিতে হইত, তীহাদিগকেও আত্মোরতির জন্য সাধনা করিতে হইত। 

বলা বাছল্া, ইহ। ছারা গুরু-শিধ্য উভয়েই উপরুত হইভেন, দেশেরও কল্যাণ 
হইত। 

বয়ে গ্রহণের পর সকলের প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত হইল। 

হযরত তখন ভক্ত-প্রবর মোসাএব-বিন-ওমাম্সেরকে তীহাদের সঙ্ষে দিলেন। 

মোৌসাএব ছিলেন একজন সন্ত্রস্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র। চিরদিন তিনি 

বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করিবার 

পর তিনি দীনারিপ্র বেশে কাল কাটাইতেছিলেন। পবিত্র কুরআনে 

তাহার অগাধ অধিকার ছিল। হযরত ত্াহাকেই পাঠাইলেন মদিনায়-_ 

ইসলামের আচার্য ও প্রচারকরূপে। 

মোসাএব মদিনায় পৌছিয়া নব-দীক্ষিত মুসলমান নরনারীরিগকে- 
ধর্মকর্ম শক্ষা দিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচার 

করিতে লাগিলেন। ফলে বিভিন্ন গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিল। 

কিন্তু এখানেও যে বাধার সৃষ্টি হইল না, এমন নয়। মোসাএব মর্দিনাস়, 

আসিয়া আসাদ-বিন-জারারা নামক এক ব্যক্তির বাটিতে অবস্থান করিতে- 

ছিলেন। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কিরূপে ইসলাম প্রচার করা যায়, উভয়ে 
তাহা পরামর্শ করিতেন। প্রচার-কার্ধে আসাদ মোসাএবকে যথেষ্ট সাহায্য 

করিতেন। উভয়ের চেষ্টায় যখন ধীরে ধীরে ইসলাম প্রসার লাভ করিতে 

লাগিল, তখন আশহাল গোত্রের দলপতি সাদ-ইবনে মা'আজ এবং বাহু- 

জাফব গোত্রের দলপতি উসায়েব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। 

মোসাএব এবং আসাদের জন্যই যে মদিনায় ধর্মবিপ্রব দেখা দিতেছে, ইহা 
তাহারা ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য 
তাই উভয়ে তৎপর হইয়া উঠিলেন। 

একদিন আসাদের গুকে বিশিষ্ট মুসলমানদিগেব একটি পরামর্শ-সভ! 

হইতেছিল; সংবাদ পাইয়া সাদ উসায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 

বলিলেন £ প্বজিয়া বনিয়। কী করিতেছে? দেখিতেছন! মোসাএব ও 

আসাদ আমাদের কী সর্ধনাশ করিতেছে? দেখিতেছনা মোসাএব ও আসাদ 

আমাদের কী সর্বনাশ করিতেছে? যাও, তুমি গিয়া! ইহাদিগকে 

কিছু শিক্ষা দিয়া আইস এবং বলিয়া আইস, আমাদের গোক্জের কাহারও 

উপর যেন তাহারা হস্তক্ষেপ না করে। আমি নিজেই যাইন্ভাম। কিন্ত 
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পাঁজী আসাদটা আমারই খালাতো ভাই। অন্যথায় ওর মাথাটা আমিই 
কাটিয়া আনিতাম !% 

উ্গায়েব শ্মগ্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আসাদের গৃহে উপস্থিত 
হইল। মোসাএবকে দেখিতে পাইয়া সে কর্কশ ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিয়া 
বলিতে লাগিল ; দ্ধরীন্্র মদিন! ছাড়িয়। চলিয়া যাও, নতুবা ভাল হুইবে না1” 

মোসাএব তদুত্তরে ধীর নত্রত্বরে বলিলেন ; “আস্মুন, বন্ধন! আমাদের 

বক্তব্য শুনুন, তারপর যদি কিছু অন্তায় দেখেন, বলিবেন |” 

মোসাএবের এইরূপ ভদ্র ব্যবহারে উসায়েব একটু লজ্জিত হইয়া আসন 
গ্রহণ করিল। মোসাএব তখন ইসলামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন 
এবং স্ুললিত সুরে মাঝে মাঝে কুবআনের আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইতে 
লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ উসায়েবের মনে ভাবাস্তর উপস্থিত হইল; ফলে সে 
সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করিল । 

-এদ্িকে সাদ উসায়েবের পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ 

পরে উসায়েব ফিরিয়া আসিলে তাহার হাবভাব দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইতে 
পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল; “কিহে, কতদূর কী করিয়া আঙিলে? 
উসায়েব নিজের ধর্মপরিবর্তনের কথ আপাততঃ প্রকাশ করিলেন না।” 

বলিলেন; “আপনার নির্দেশমত সমন্তই আমি উহাদিগকে বলিয়াছি। 

কিন্তু আপনার সহিত পরামর্শ না করিযা তাহারা! কোন-কিছুই করিতে 

বাজী নয়। কাজেই আপনার সেখানে একবাব যাওয়া! নিতান্ত দরকার” 

সাদ মনে মনে ভ্ুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই উত্তেজিত অবস্থাতেই 
'দে আসাদের গুহপানে ধাবিত হইল। 

মোসাএব ও আসাদকে একব্রে দেখিতে পাইয়া সা'দও গালাগালি দিয়া 

উঠিল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে মোসাএব পুর্ববৎ নমর ধীব ভাবে সা'্দকে 
আহ্বান করিলেন এবং ইসলামের সৌন্দর্ধ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে 
জাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষণকালের মধ্যে সাও মন্ত্রমুখ্ধীবৎ বশীভূত 

হুইয়' প্রকাশ্তে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। 
অতঃপর তিনি আপন লোকদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন £ 

“হে আশ হাল্ গোত্রের লোকগণ, তোমর! আমাকে কী মনে কর, বল?” 

সকলে সমন্বরে উত্তর দিলঃ “আপনি আমাদের গোত্রের সবশশ্রষ্ঠ 

ব্যক্তি,--আপনি আমাদের নেতা ৷” 



বিজন ১৫০ 

প্ডবে পোন,স্”আমি মুললমান হইয়াছি। আমি আর এখন তোমাদের: 
কেউ নই। যে পর্যন্ত না তোমরা মুসলমান হইতেছ, সে পর্যস্ত আমার 
ল্িত তোষটদর কোন নংল্মব নাই ।” 

উলান্তেব পূর্ব হইতেই প্রত্তত হইয়া ছিলেন। তিনিও সুযোগ বুঝিয়া' 

ঘোষণা করিলেন যে, তিনিও মুসলমান হুইয়াছেন। উভয় দলের অন্যান 
সমস্ত লোক তখন বিনা বাক্যব্যয়ে আপন আপন নেতাদের অনুসরণ করি- 

লেন। এহরূপে আশহাল ও জাফর গোত্রের লোকেরা মুসলমান হইয়া গেল' 

মক্কায় হযরতের নিকট এই সমস্ত খবর পৌছিতে লাগিল। এই সফলতার 
গ্থচলায় মনে মনে তিনি সহশ্রবার আল্লাহ তালাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে আরও একটি চমৎকার ঘটন| ঘটিল। আকাবা হইতে যে 
সব মদদিনাবাসী বয্বেৎ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তরুণ 

যুবক মা'জ ছিলেন অন্যতম। কিন্তু তাহার পিতা ( আমর ) তখনও ছিলেন 

ঘোর পৌত্তুলিক। মনাৎ ঠাকুরের নুন্দর একটি মৃতি তিনি গৃহে রাখিয়া- 
ছিলেন। মাজ তখন মহজার অন্যান্য তঙ্চণ মুসলিম-যুবকদের সঙ্গে 
পরামর্শ করিলেন_কি করিয়। তাহার পিতাকে এই মৃতি-পুজা 
হইতে বিরত করা যায়। সকলে একটা যুক্তি স্থির করিলেন। একদিন 
রাত্রে গোপনে তাহারা সবাই মিলিয়া মৃতিটিকে নদ্দমায় ফেলিয়া রাখিক্বা 
আমিলেন। পরদিন আমর মৃতি না দেখিয়া মহা খাগ্সা হইয়া! খোজাখুজি 
আরম্ভ করিলেন এবং যাহারা এই কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে 
সমুচিত শান্তি দিবেন বলিয়! শাসাইলেন। অতঃপর বহু চেষ্টায় তিনি 
মৃতিটির সন্দান পাইলেন এবং নর্দমা হইতে তুলিয়া আনিয়া ভাল করিয়া 
ধুইয়! মুছিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ২১ দিন পরে আবার 
মৃতি চুবি! আবার সেই নর্দমায় পুনঃপ্রাপ্তি! কয়েক দিন এইরূপ 
হইবার পর আমর একদিন রাত্রি বেলায় নিজের তরবারি দেবমৃত্তির পায়ের 
কাছে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, “হে ঠাকুর, ছুস্কৃতকারীদিগকে তুমি শান্তি 

দিও।” কিন্তু তার পরদিনও দেখা গেল, দেবমুত্তি উধাও এবং সেই একই 
স্থানে তিনি শার়িত। তখন আমরের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে 
পারিলেন : পাষাণ দেবতার কোনই শক্তি নাই। থাকিলে শিশ্চয়ই সে 
তরবারি তুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। এই উপলম্ধির ফলে তিনি তৎক্ষণা 
ইসলাম গ্রহণ করিলেন । 



পরিচ্ছেদ ; ৩১ 

হিযরতের পুর্বাভাস 

দেখিতে দোঁখতে আরও একটি বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় হচ্গের সময় 
আসিল। 

এবার মদিনা হইতে প্রায় ৫** শত যাত্রী হজ করিতে আঙিলেন। 
সেই সংগে ৭৩ জন মুসলিম পুরুষ ও ২ জন নারীও মন্ধায় আসিয়া 

পৌছিলেন।* ইতিপূর্বে মন্ধা হইতে হযরতের যে-কতিপয় শিষ্য মদিনায় 
গিয়া আশ্রয় লইরাছিলেন, আগন্তক দলের মধ্যে তাহাদেরও কেহ কেহ 
ছিলেন। হ্যবতের উপর, যে কোরেশগন অমানুষিক অগ্যাচার করিতেছে 

এবং মন্ধায় তাহার জীবন যে অতিষ্ঠ হইয়াছে, একথা! মদ্দিনাবাসী মুসলমানেরা 
অবগত ছিলেন। তাই তাহারা হযরতকে মদিনায় লইয়া ধাইবায় জন্য মন্তায় 
আসিল্নে। 

হযরত্ত মদিনাবাসীদিগের আগমন-সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। স্থির 

হইল, সেই আকাবা পধতের নির্জন পাদদেশে তিনি গোপনে তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন । 

জিল্হজ্জ মাসের ১২ই তারিথে গভীর রাত্রে হযরত আকাবার উদ্োশ্রে 
গৃহ হইতে বাহির হইলেন। জংগে চলিলেন হযরতের অন্যতম পিতৃব্য 

আব্বাস। আবুতালিবের মৃত্যুর পর আব্বাসই ছিলেন হযরতের নিকটতম 
আত্মীয়। আবুতালিবের ন্যায় তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, অথচ 
হযরতের প্রতি তাহার স্নেহের অন্ত ছিলনা । পাছে কোরেশগণ এই 

* এই ছুইজন নারীর নাম নুসাইবা ও আলস্মা। নুসাইবা বাঁর-রমণী ছিলেন । 

পরবর্তিকালে রনুলুললার সহিত তিনি যুদ্ধে গিয়াছিলেন। তার ছিল ছুই পুত্রঃ হাবীব ও 

আবছুল্লাহ্। ইয়ামামার ভগ নবী মুসাইলিমা ঘটনাক্রমে হাবীবকে বন্দী করে এবং তাহার 

ইসলাম-প্রীতির জন্য তাহাকে টুক্রা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের 
জন্য মুসলিম দেনাদল যখন মুপাইলিমার বিকদ্ধে ইয়ামামায় অভিযান করেন, তখন নুসাইবা ও 

তাহাদের সংগে যান এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মুসাইলিম। নিহত না হওয়! পর্যন্ত 

তিনি যুদ্ধ করিতে থাকেন। যুদ্ধ শেষে যখন তিনি মদিনায় ফিরিয়! আসেন, তখন ক্তাহার 

অংগে তরবারি ও বর্ণার ধারটি আঘাত দৃষ্ট হইয়াছিল। ( ইবদে-ইবহাক ) 



বিশ্বনবী ১৫২ 

গোপন বৈঠকের কথা জানিতে পারিয়া হযরতের কোন অনিষ্ট সান করে, 
"অথবা অন্য কোন আপদ-বিপদ ঘটে, এই আংশকাতেই আব্বাস হযরতের 
সংগে গিয়াছিলেন। 

আকাধা উপত্যকায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হুইল। 

মদিনাবাসীরা1 হযরতকে সংগে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন । তখন 
আব্বাস তাহাদিগকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন £ “আপনারা মুহম্মদকে 

লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। আগাগোড়। 
ভাবিয়া দেখুন। মুহম্মদকে লইতে গেলে আপনাদিগকে অনেক বিপদের 
সম্মুখীন হইতে হইবে। মন্কাবাসীরা আপনাদের উপর ক্ষেপিয়া যাইবে 
এবং খুব সম্ভব আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে । তখন যদি আপনারা 

বিপদ দেখিয়। পশ্চাদপদ হন ?” 

আব্বাসের কথাগুলি কাহারও ভাল লাগিল না। সকলে একবাক্যে 

বলিয়া উঠিলেন £ “রন্থলুল্লাহ্ নিজে কী বলেন, তাহাই আমরা জানিতে চাই ।” 
তখন হযরত প্রথমে কুরআন পাঠ করিয়া সকলের অন্তর আল্লার দিকে 

রুজু করাইয়া দিলেন। তারপর ইসলামের মাহাত্য সন্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ 
দিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ «আমি তোমাদের সংগে যাইতে প্রস্তত। তবে 

একটি কথা। আমার সংগে আমার শিষ্যদিগের কথাও তোমার্দিগকে 

ভাবিতে হইবে। মঞ্তাধ আমার যে-সমন্ত শিষ্য আছে, তাহাদিগকে ফেলিয়া 
আমি এক যাইতে পারি না। তাহাদিগকেও তোমান্দের আশ্রয় দিতে 

হইবে, রক্ষা করিতে হইবে। তোমাদের ন্যায় তাহারাও যখন সত্যের 

সৈনিক, তখন তোমাদের সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য নাই। আমার 

নিজের জন্য আমি বেশী কিছুই বলিতে চাহি না। আমি যখন তোমাদেরই 
একজন হইয়া যাইতেছি, তখন তোমরা নিজের পরিজনবর্গের প্রতি যেন! 

ব্যবহার কর, আমার প্রতিও সেইরূপ করিবে। স্বগোত্রের বা স্বজনগণের 
কেহ যদি বিপদে পড়ে, তখন তোমরা যেরূপ তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা 

করিয়া থাক, আমাকেও ততটুকু করিবে-এর বেশী নয়। আমিও 

তোমাদের সহিত ঠিক তদ্রপই ব্যবহার করিব। তোমাদের বন্ধুর আমি 
বন্ধু হইব, শত্রুর আমি শক্র হইব। সবোপরি যে-আল্লার পাক-কালামকে 

তোমর! গ্রহণ করিলে, প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিবে এবং সভাগ্রচারে 
যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য-করিবে--ইহাই আমার প্রস্তাব ।” 



১৫৩ হিযরতের পূর্বাভাস 

তখন সকলে উদ্লসিত হইয়া একবাক্যে বলিয়া! উঠিলেন ; “প্রন্বত, 
আমর! প্রস্তুত! জীবনে-মরণে আমর! আপনার চিরসঙ্গী হইয়া রহিব 

কোন বাধা, কোন বিপদকে আমরা মানিব না। আপনার অগ্য-_- ইসলামের 
জন্য সত্যের জন্য- আল্লার জন্য আমরা আমাদের জান্ ও মাল কুরবান 
করিব। মন্কায় আপনার যে সকল শিষ্য আছেন, তাহাদিগকে আমরা 

সাদরে গ্রহণ করিব । সকলকে ভাইয়ের মত ভালবাসিব। প্রয়োজন 

হইলে কোরেশদিগের সহিত আমরা যুদ্ধ করিব। হে রসুলুল্লাহ, আমাদিগকে 
বাইয়াৎ করুন|” 

হযরত তখন মর্দিনাবাসীদ্িগকে বাইয়া করিলেন। হযরতের হাতে 

হাত মিলাইয় সকলে দীক্ষা লইলেন। নীরব আকাশের তলে নির্জন 
বনানীর পাদদেশে অন্ধকার রাত্বির নিস্তন্ধতার মধ্যে সত্যের জন্য একাল 

লোক এইরূপে শপথ গ্রহণ করিল। কল্যাণবুদ্ধির এমন শুভ উদ্মেষ 

খুবই বিরল। 
ইহ!ই আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াৎ। 
শপথ-গ্রহণ শেষ হইলে হযরত বলিলেন: “তোমরা তোমাদের মধ্য 

হইতে দ্বাদশ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া দাও। হযরত ঈসার 
বাদশ শিষ্বের ন্তায় তাহারা আমাকে কেন্দ্র করিয়া সত্য প্রচার করিবে ।* 

হযরতের আদেশক্রমে তখন আউস্ ও খাজরাজ গোত্র হইতে নিয়- 

লিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি মনোনীত হইলেন £ (0১) আবু ঈমামা আসাদ বিন্ 
জোরারা, (২) সাদ বিন্ রাবী (৩) আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা (৪) রাফী 

* যিশখষ্টের দ্বাদশ শিষেেব নাম 2 9170000 (০665:),  4১0016৬১ 321053 (9০) 

০ 29650৩৩) 01105 (01010, 88700010105 % 70000785, 1196195৬, 

2963, (9090 91 4১191726038 05 1:90085055 9105017) (075 09092801665 ) 

এবং 08085 [5০817100 ইহারা যিশুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। কিন্তু ইহারাই 

বিশ্বাঘাতকতা! করিয়া ঘিশুকে ইহুদিদের হস্তে ধরাইয়া দেন। 380৪৭ 1502110% মান 
স্রিশটি টাকার লোভে আপন ধর্মগুরুকে শত্রহ্স্তে সমর্পণ করেন। এই বিপদের দিনে তন্তান্ 
শিষ্যেরাও ধিশ্ুকে কোনরূপ সাহাধা ন! করিয়। পালাইয়া যান? ফলে ধিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ 
করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু হযরত যুহুন্মদের ছাদশ শিঘ্য সম্বন্ধে 
(শুধু দ্বাদণ কেন, কোন শিষা সম্বন্ধেই ) বিখাসঘাতকতার অপবাদ আজ পর্যন্ত কেহ দিতে 
পারে নাই । স্ঠাহার দ্বাদশ শ্িষোর প্রায় নকলেই আল্লাহ্ রন্ছল এবং ইসলামের জগ্ক 

স্পহীদ হইয়াছিলেন | ৃঁ 



দিজনদী ১৫৮ 

ন্ষদ মালিক (২) বারা ক্ষিসূ এদরুয় (৬) দ্দাঝহুল্লা, বিন্ আমর" 
(৭) ওবাদা বিন্ 'সামিত (৮) সাদ বিন্ ওবাদা €&) মোনজার বিন্ আমর 

(৯০) উসান্কে। বিন্ হুজায়ের (১১) সা"? বিন, খাইসামা (১২) রিফা 

বিন, আবুল মন্জির। 
হযরত সকলকে উপদেশ দিবার পব সভা ভংগ হুইল। মদিনাবা নীরা 

সতর্কতাব সহিত আপন আপন তাব্তে ফিরিয়া গেলেন। হা্চিত্তে হযরতও 

গুহে ফিরিলেন। 

আকাবার এই দ্বিতীষ শপথ জগতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই- 
দিন এইথানে পাপ-পুণ্যের এক জীবন-মরণ সংঘর্ষ হইয়া গিযাছে এবং জগতের 

চিরাচবিত বীতি অন্সসাবে পুণ্যেরই জয হইয়াছে । যদি এইদিন মদদিনাবাসী 
মুসলমানেবা হুযরতকে ম্বদেশে লহয়৷ যাইবাব জন্য এমন আগ্রহ প্রকাশ 

না কবিতেন, ষদ্দি তাহাবা সত্যের জন্য এমন করিযা' যথাসর্বস্ব বিলাইয়া 
দিতে প্রস্তত না হুইতেন, তবে ইসলামেব বিজয-অভিযান কেমন করিয়া, 

কোন, পথ ধাবয়া অগ্রসব হইত, বুঝা কঠিন। জগতের সমস্ত কল্যাণ ও 
মুক্তিব পথ কদ্ধ হইয! যাইতেছিল, পাপ ও অনাচাবের স্রোতে ধরণী ভাসিয়া 
যাইবাৰ উপক্রম হইযাঁছিল ; পুণ্যভূমি মদিন। সেই চবম অভিশাপ হইতে 

নিশ্চযই সেদিন পৃথিবীকে বক্ষা কবিযাছে | 
বস্ততঃ মদিনাবাসী মুসলমানদিগেৰ “আনসাব (মিত্র) নাম সত্যই সার্থক 

হইযাছে। তাহারা শুধু হযবতেবই মিত্র নন, পুণ্য ও কল্যাণেবও মিত্র । 



পরিচ্ছেদ £ ৩২ 

শিষাদিগের প্রন্থান 

কাফেল! মদিনায় ফিরিয়! গেল । 

কোরেশগণ গুপ্তচরদিগের মুখে শুনিতে পাইল, মদদিনাবাসীদিগের সহিত 
মুহম্মদের একটি গোপন চুক্তি হইয়! গিয়াছে এবং তাহার! মুহম্মদকে সাহাষ্য 
করিতে প্রস্তত। এই সংবাদে কোরেশগণ আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। 
মদ্দিনাবাসীদিগেব উপরেও এবার তাহাদের আক্রোশ ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা 

স্থির কবিল, তীর্থমাস উত্তীর্ণ হইয়! গেলেই ইহার একট! বুঝাপড়া করিবে। 
এদিকে হববত তাহার শিষ্দিগকে আপন-আপন সুবিধ। মত গোপনে 

গোপন মদিনায় প্রস্থান করিতে উপদেশ দিলেন। গৃহ-সুখ, আত্মীয় 

স্বজন, ধন-সম্পদ ও জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া সত্যের সেবকগণ অল্লান 

বদনে তাহাই করিতে প্রস্তত হইলেন। মুলমানের স্বদেশ যে তৌগলিক 
নয়-_আদর্শভিত্তিক, এই সত্যেবই সেদিন রেখাপাত করা হইল। 

মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করিযা মদিনায় চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে 
কোরেশ-দলপতিগণ প্রথমতঃ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল না। তাহারা মনে 

করিল, আপদ দূর হইয়া যায়, ভালই। শিষ্যগুলি দেশ ত্যাগ করিলে 

মন্কাতৃমি অধিকতব নিরাপদ হইবে এবং মুহম্মদ সহায়হীন হইয়া পড়িবে; 
তধন তাহাকে দমন কর! কষ্টকর হইবে না। ইহাই মনে করিয়া তাহারা 
মুসলমানদিগ:ক বাধা দিবার সেরূপ কোন ব্যাপক চেষ্টা করে নাই। কিন্ত 
শীপ্রই তাহার মতপরিবর্ভন করিল। শিকারকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্বে 
লোকে যেমন তাহার প্রতি অহেতুক নির্যাতন করিয়া আনন্দ পায়, কোরেশ- 
গণ সেই নিষ্ঠুর আনন্দের লোভে মাতিয্রা উঠিল। ভাবিল, ধর্মভ্রোহীরা 
ষখন চলিযাই যাইতেছে, তখন যাহাকে যেরপে পার যায়, একটু শিক্ষা দিয়া 

ছাড়িয়া দিলে ক্ষতি কী? ইহাই ভাবিয়া তাহার! মুনলিমদলনে প্রবৃত্ত হইল । 

তখনকার নির্যাতন-কাহিনী শ্রবণ করিলে একদিকে যেমন মুসলমান- 
দিগের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, অপরঞ্িকে তেমনি তাহাদের 

সত্যাগ্রহ, কষ্টসহিষ্ুতা, আত্মত্যাগ ও মহত্ব দেখিয়া গৌরবে বুক ভরিয়া 
উঠে। আমরা নিয়ে ছুই একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি ঃ 



বিশ্বনবা ১৫৬ 

(১) সোহায়েব রূদী নামক এক ব্যক্তি বহুদিন ম্বাবং মন্কাত্ত বাস 

করিতেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া তিনি প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী 

হুইয়াছিলেন। সোহায়েব মদ্দিনা যাত্রা করিতেছেন শুনিয়া কোরেশগণ 

তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আনিয়া বলিতে লাগল £ “তুমি আমাদের দেশে 

আসিয়! ব্যবসা করিয়া আমাদেরই অর্থে বডলোক হইয়াছ। সেই অর্থ লইয়া 

গ্রখন তুমি মদিনায় পালাইয়! যাইবে, তাহা হইবে না। যণ্দ যাও, তবে 
তোমার সমন্ত অর্থ আমাদিগকে দিয়া যাইতে হইবে 1” 

কোরেশগণ ভাবিল, আজীবন পরিশ্রম করিয়া সোহায়েব ফে-অর্থ 

সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়৷ কিছুতেই সে রিক্ত হস্তে মর্দিনায় 

যাইতে রাজী হইবে ন1। 

সোঙকায়েব উত্তর দিলেন “বুঝিতে পারিয়াছি। এই অর্থের জন্যই 

তোমাদের আপত্তি?” 

কোরেশগণ বলিল £ “হ1।” 

সোহায়েব তদুত্তরে বলিলেন ; “বেশ । যদি আমি এই অর্থের দাবী 

না করি ?” 

কোরেশগণ সোখ্পাহে বলিয়া উঠিল “তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়। 
দিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই ।% 

“তথাস্ত 1” বলিয়াই সোহায়েব শূন্য হস্তে উটের পিঠে চাপিয়া 
বসিয়া উটকে যাইবার ইংগিত করিলেন । উট ধীরে ধীরে মদিনার পানে 

অগ্রসর হইতে লাগিল। রাশিরৃত অর্থ ও আসবাবপত্র পিছনে পড়িয়! 

রহিল। 

(১) আবু-সাল্মা নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী উদ্মে-সাল্মাকে সংগে 

লইয' মাঁদনায় যাইতেছিলেন। উদ্মেসাল্মার কোলে ছিল একটি শিশুপুত্র। 

সংবাদ পাইয়া উভয় কৃলের আত্মীয়স্বজন আসিয় তাহাদিগকে বাধা দিল। 
উন্মেসাল্মাব পিতৃকুলেব লোকেরা আবুসাল্মাকে লক্ষ্য কবিয়া বলিতে 

লাগিল £ “নবাধম, তুই আহাক্মামে যাবি, 'যাঁ_ কিন্তু আমাদের বংশের 

একটি কন্যাকে তোর সংগে যাইতে দ্বিব কেন?” এই বলিয়া তাহারা 

উন্মেসাল্মার হস্ত আকর্ষণ করিল। ঠিক সেই সময় আবুসাল্মার স্ব-গোত্রের 
লোকেরাও বলিয়া উঠিল £ প্হতভাগা, তোর কপাল পুড়িয়াছে, তুই দূর 

হ; কিন্তু আমাদের কুলপ্রদীপ এই শিশুটিকে আমরা ছাড়ি কেন?” 



১৫ শ শিহ্যদিগের প্রস্থান 

এই বলিয়া উন্মে-সাল্মার বুক হইতে তাহারা শিশুটিকে ছিনাইয়া লইডে 
উদ্ধত হইল। তখনকার দৃশ্য বাশ্তবিকই হ্ায়-বিদারক! দ্বামিগতপ্রাশা 
উন্মে-সাল্ম1! একদিকে স্বামীর বস্ত্াঞ্চল টানিয়া ধরিয়াছেন, অপরদিকে 

প্রাণপ্রতিম শিশুপুত্রকে আকড়িয়া আছেন, আর আবু-সাল্মা উভয়কে রক্ষা! 

করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টঠ করিতেছেন। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় কোরেশগণ 

কিছুতেই বিচলিত হইল না। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে, এবং মাতার 
বক্ষ হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া বীভৎস আনন্দরোলের মধ্য দিয়া 

তাহারা স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। আবুজাল্মা একা নিবাক, নিষ্পন্দ 

হইয়া সেখানে দীড়াইয়া রহিলেন। একদিকে শ্বীপুত্রের আকর্ষণ, অপরদিকে 

সত্যের আহবান; একদিকে মিথ্যার ঘন-অন্ধকার, 'অপরদিকে সত্যের 

আলে।। কোন দিকে যাইবেন? কোন পথ ররণ করিবেন? 

মুহূর্ত মধ্যে আবৃ-সালমা নিজ কর্তব্য নিধধারণ করিয়া লইলেন। 
€বিসমিল্লাহ্' বলিয়া ততৎক্ষণাৎৎ তিনি উটের পিঠে চড়িয়! মদিনার দিকে তাহার 
মুখ ফিরাইয়া দিলেন। উট মরুপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

এদিকে উন্মেপাল্মার যে-দশা হইল তাহা বর্ণনাতীত। স্থামী- 
পুত্রেপ বিংয্লাগ-বেদনাধ তিনি একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন। ফেব্থানে 
এই হ্ৃদয-বিদারক ঘটন1 সংঘটিত হইয়াছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেই 
স্থানে আসিষা তিনি উন্মাদদিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেন । নরাধমগণের 

অন্তরে তবুও দয়ার উদ্রেক হইল ন্মা। তাহারা বলিল: “মুহম্মদের ধর্ম 
পরিত্যাগ কব, তবে তোমার পুত্রকে ফিরাইয়া দিব।” কিন্তু উম্মে-সাল্মা 
তাহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন ন|। 

প্রায় এক বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। তখন উন্মেসাল্মার এক 

নিকট-আত্ীয়ের মনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হইল। তাহার অনুরোধক্রমে 

উদ্মে-সাল্মার আত্মীয়গণও শিশুপুত্রটিকে তাহার সংগে দিতে রাজী হইল। 
উদ্মে-সাল্মা তখন কোনমতে একটি উট সংগ্রহ করিয়া শিশুপুত্রপহ নিঃসংগ 

অবস্থাতেই মদিনা যাত্রা করিলেন। 
কী অত্যুজ্জল দৃশ্ঠই না ফুটিরা উত্িল নিন্তন্ধ মরুর বুকে। একটি তরুণী 

তার শিশুপুত্র ফোলে লইয়া উটের পিঠে চড়িয়া একাকী মরুভূমি পার 

হইয়। চলিয়াছে- সাথী নাই, পাথেয় নাই, পথ জান! নাই! জন্মভূষির 
প্রেম, আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা, অত্যাচারীর উৎপীড়ন ও বাধাদান--. 



বিনা ১৫৮ 

সং আজ ব্যর্থ! পঙ্গন্ধ ছুখকষ্ই ও ভীষণতার কথাও আজ তৃচ্ছ। উদ্ে- 
সাস্জাকে কেছই আজ ধরিয়া রাখতে পারিল না। কোন্ যেন চেনা বাশির 
সর শুনিরা আজ তাহার মনের হরিণ অশীস্ত আবেগে ছুটিয়া চলিল। ধ্রব-জ্যোতির 

সন্ধান সে আজ পাইয়াছে, পথের অন্ধকারে তার আজ তাই ভন নাই। 
গুধু মাত্র আল্লাহ ও রন্থুলের প্রেম সম্বল করিয়া! সে আজ পথে বাহির হইল। 

কিছুদূর অগ্রসর হইলে ওসমান-বিন-তালহা নামক এক আরব যুবকের 

সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ওসমান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই । 
এক্ষটী নারী ও তার শিগুপুত্র মরুপথে একাকী যাইতেছে দেখিয়া ওসমানের 

মনে কৌতুহল জাগিল। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তিনি 
সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন তার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। 

তিনি উদ্মেসালমাকে বলিলেন, “বহিন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব। উদ্মে- 

সালমা আপতি করিলেন না। মানবতার সহজ ধর্মেই একজন বিপন্না 

নারীর সাহাষ্যার্থ একজন পুরুষ ভাইয়ের মত তাব পাশে আসিয়া দাড়াইল। 
রক্তের সম্পর্ক উল্লংঘন করিয়া মানবতার সম্পর্ক আজ বড় হইয়| দেখ দিল । 

উভয়ে তখন মদিনার পথে অগ্রসর হইলেন। ওসমান উটেব ল!গাম 

ধরিয়। হাটিয়! চলেন। এক এক মঞ্জিলের পথ যান আর তাহারা বিশ্রাম 

করেন। বিশ্রামের সমস্ত ব্যবস্থা ও খাদ্যপানির আয়োজন ওসমানই করেন। 
পথের দুঃখ কষ্ট ও বিপদ হইতে ওসমান উন্মেসালমাকে বাঁচাইয়। এমনি 

করিয়। মদিনা পৌছান। তারপর কোবাঁপল্লীতে আসিয়া আবুসাল্মাকে 
খুঁজিয়৷ বাহির করেন এবং উন্মেসালমাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া 

আবার তিনি মক্কায় ফিরিয়া আসেন । 

কা সুন্দর এই চিত্রটি! বীরধমী নারীমর্ধাদার কী অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত এ। 
এমনি করিয়া শত বিপদের মধ্য দিয়া শত অত্যাচার সহা করিয়া 

ইসলামের অন্ুুরক্ত ভক্তগণ মদিনায় গিয়া পৌছিলেন। 

ওমর, হারিস প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্গণও হযরতের আদেশে মদিনায় প্রস্থান 

করিলেন । হযরত নিজে মক্কায় রহিয়া গেলেন। সংগে রহিলেন কেবলমাত্র 
ওনঘান ও আলি। 

এইরূপে শিক্যর্গগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ না করা পর্যন্ত হযরত স্বস্থান 
পরিত্যাগ করিলেন না। নিজ্জের জীবন বিপন্ন করিয়। তিনি রহিলেন শক্রপুরীতে । 
আদর্শ গুরুই বটে ! 



পরিচ্ছেদ ; ৩৩ 

হিষরৎ 

দেখিতে দেখিতে তীর্ঘমাস শেষ হইয়া গেল। 

অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে কোরেশদিগের মনে এক নৃতন চিন্তার 
উদয় হইল। তাহারা দেঁখিল, মন্ধার মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া 
উচিত হয় নাই। এই বেকুফির ফলেই অপ্রত্যাশিতভাবে মুহম্মদের ধর্ম 

মদিনায় গিয়া দৃপ্ত তেজে মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারিল। ইহার উপর 
আবার মৃহম্মদও তাহাদের সংগে গিয়া যোগ দিতে উদ্যত। এরূপ হইলে ত 
সবই মাটি! ইস্লামের ত ধ্বংস হইলই না পক্ষান্তরে সে আরও অধিকতর 
শক্তিশালী হইবার সুযোগ পাইল; সংগে সংগে মদিনাবাসীরাও তাহাদের 

শত্রু হইয়া দাড়াইল। কালে যে এই মদিনাবাসীরা তাহাদের সংগে যুদ্ধ 
করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কী? 

ইহাই ভাবিয়া কোরেশ নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। অচিরে 

তাহারা পরামর্শ-সভা আহ্বান করিল। মুহম্মদকে এখন কী করা হইবে, 
ইহাই হইল সভার আলোচ্য বিষয়। কেহ কেহ বলিল ঃ মুহম্মদ যদি 
তাহার শিখ্যবৃন্দের সহিত মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি 
কী? মকাভূমি ত পবিত্র হইবে! কিন্তু অনেকে বাধা দিয়া বলিল ঃ না, 

মুহম্মদ চলিয়| গেলে মদদিনাবাসীরা এবং আরও অনেকেই তাহাকে সাহায্য 
করিবে, তখন বিপদ ঘটিবে। আর একজন বলিল: তবে তাহাকে 

যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখ। ইহাও অনেকের মনঃপৃত হইল না, কেননা 
বন্দী করিয়া রাখিলেও কৌোন-নাঁকোন সময় নিজেদের মধ্যেই আত্মকলহ 
'জাগিয়া উঠিবে এবং তাহাতে উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে । শেব গিরি- 
সংকটে যখন মুহম্মদকে অস্তরীণ অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, তখনকার তিক্ত 
অভিজ্ঞতায় কথা তাহাদের মনে পড়িল। কাজেই কারারোধের কথ! 
অগ্রান হইয়া গেল। তখন গম্ভীরভাবে আবুধহল উঠিয়া প্রত্তাব করিল £ 
আমি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, মূহম্মণকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের 
গত্যন্তনন নাই। তাহাকে হত্যা করিলেই ইসলামকে হত্যা করা হইবে) 

ইসলামের প্রাণশক্তির উত্জ-মুখ তখন রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই পথ ছাড়া 
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কিছুতেই আমাদের কল্যাণ নাই।” সকলেই একবাক্যে এ্রস্তাব সমর্থন 
করিল। কিন্ত কে মুহন্মদকে হত্যা করিবে--তাহাই লইয়া পুনরায় আলো” 
চনা আর্ত হইল | কোন বিশেষ গোত্রের কোন বিশেষ ব্যক্তি যদি এ-কার্ধ, 

সাধন করিয়া আসে, তবে চিরদিন হাশিম ও মুতালিব বংশের লোকের 
সেই ব্যক্তি বা গোত্রের উপর হিংসা ও বৈরীভাব পোষণ করিয়া! চলিবে! 
কাজেই কেহ তাহাতে রাজী হুইতে চাহিল না। তখন আবুযহল পুনরায় 
প্রস্তাব করিল : প্রত্যেক গোত্র হইতে এক-একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা 
হউক এবং তাহারাই একযোগে মুহম্মদকে হত্যা করুক। 

এই প্রস্তাব সকলেরই মনঃপৃত বইল। প্রতিনিধি নিবাচনও হইয়া গেল। 

স্থির হইল, গভীর রাত্রে সকলে গিয়া মুহত্মদের গৃহ ঘেরাও করিয়া 
রাখিবে, প্রত্যুষে মুহম্মদ যেই বাহিরে আসিবে, অমনি সকলে একযোগে 

তাহাকে হত্যা করিবে। 

রাত্রি আসিল। গৃহে গৃহে সকলে ঘুমাইয়। পড়িল। আবুযহল প্রমুখ 

কোরেশ দুর্বত্তগণ অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত হইয়। হযরতের গৃহ বেষ্টন করিয়। দীড়াইয়া 

গেল। 

এদিকে হযরতের কিছুই জানিতে বাকী রহিল না। জিব্রাইলের মারফৎ 

কোরেশদিগের এই ভীষণ যড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া তিনিও প্রস্তুত 
হইলেন । তৎক্ষণাৎ তিনি তরুশ যুবক আলিকে ডাকিয়া ষথারীতি উপদেশ 
দিলেন; অতঃপর সকলের অলক্ষ্যে খিড়কি দরজা দিয়া কখন ষে বাহির 

হইয়া গেলেন, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। আলি নিবিকার চিত্তে 
একখানি চাদর মুড়ি দিয়া হযরতের শয্যায় শুইয়৷ রহিলেন। 

রজনী প্রভাত হইল। মুহম্মদ তবুও গাত্রোখান করিতেছেন না 
কেন? কোরেশ ছুবৃত্তগণ বিনম্ময় মানিল। ক্রম্ই তাহারা উদ্দিগ্র হইয়া 

উঠিতে লাগিল । অবশেষে সকলে জোর করিয়া গৃহে ঢুকিয়া হযরতের 
শয্যার চতুর্দিক ঘিরিয়া ঈড়াইল। প্রথমতঃ তাহারা বস্তাচ্ছার্দিত অবস্থাতেই 
হ্যরতকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিল ঃ কিন্তু আবুষহল দেখিল, ওরপ; 

কাপুরুষতার কোনই প্রয়োজন নাই। শিকার যখন একেবারে হাতের 
মুঠার মধ্যে 'আসিয়! পড়িয়াছে, তখন একটু খেলাইস্সা হত্যা করাই ত বেশী 

কৌতুকগ্রদ। ইহাই ভাবিয়া হযরতের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি 
দিতে দ্রিতে আবুযহল কল্লিত মুহম্মদের অংগ হইতে চাদরখানি -এইটকা 
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টান দিয়া সরাইয়! ফেলিল। স্ুভানাল্লাহ। এ কি! মুহ্মদ কোথায়? 

এ যে আলি! সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সমস্ত 
ক্রোধ গিয়া পড়িল বেচারা আলির উপর! আবুযহলের ইচ্ছা হইল, 
আলিকে খুন করে। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সে বলিল; “বল দুরাচার, 
মৃহণ্মদ কোথায় ?” 

বলদৃপ্ত কণ্ঠে আলি উত্তর দিলেন: “আমি তার কী জানি! তোমরা 
কী আমাকে তোমাদের চর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলে নাকি যে আমাকে 

জিজ্ঞাসা করিতেছ? নিজেরাই খুঁজিয়! বাহির কর না!” বলিতে বলিতে 

তিনি নির্গুক চিত্তে ঘরের বাহিএ হইয়া গেলেন । 
আলিকে পীড়ন করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়। 

ধাতকদল মুহম্মদের সন্ধানে বাহির হইল। হযরত যে মর্দিনায় প্রস্থান 

করিবেন, এ কথা ত পুৰ হইতেই তাহাদের জানা ছিল। সেই অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়াই তাহার! সন্ধান-কার্য আরম্ভ করিল। 

এদিকে রন্ুলুল্লাহ্ বাটির বাহির হইয়া! সর্বপ্রথম আবুবকরের গৃহে 
উপস্থিত হইলেন। পুর্ব হইতেই মদিনা যাত্রা সম্বন্ধে তিশি আবুবকরের 
সভিত গোপন পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কী করিতে হইবে, না- 
হইবে সমস্তই সুস্থির করা ছিল। হযরত তাড়াতাড়ি আবুবকরকে সংগে 

লইয়া বাহির হইয়া পড়িক্েন। স্থির হইল, মন্ধার তিন মাইল দৃরবর্তাঁ 
সওর পর্বতের গুহান্ন গিয়া তাহার! আত্মগোপন করিবেন; তারপর সুযোগ ও 

স্থবিধামত সেখান হইতে মদ্দিনা রওয়ানা ₹ইবেন। যাইবার সময় আবুবকর 
আপন পুত্র আবদুল্পা এবং কন্টা আস্মা ও আয়েষাকে বলিয়া গেলেন, 

তাহার! যেন প্রতিদিন সন্ধ্যারাত্রে চুপে চুপে কিছু খাছ্ছাব্রব্য পাঠাইয়া দেয়। 
তারার আলোকে পথ দেখিয়! উভয়ে অগ্রসর হইলেন। প্রভাত কালে 

তাহারা সওর পর্বতে উপনীত হইলেন । 

ওদিকে কোরেশগণ আলিকে ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আবুবকরের 

গৃহদ্ধারে আসিয়া ভীষণ বেগে করাঘাত করিতে লাগিল। তখন আস্মা 

ও আয়েষা গৃহে উপস্থিত ছিলেন। আসমা যুবতী, আয়েষা কিশোরী। 

ব্যাপার বুঝিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না। আসমা আপন বস্ত্রাদি সুবিন্তত্ত 

করিয়! নির্ভাক চিত্তে ছুয়ার খুলিয়া দিলেন। খুলিতেই দেখিতে পাইলেন 

দূরত্ত আবুষহল মৃত্তিমান শয়তানের মত তাহার শন্গুধে দণ্ডায়মান । ক্রোধ- 
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কুঞ্চিত নেত্রে সে জিজ্ঞাসা করিল: “বল, তোর পিতা কোথায়?” আস্মা 

উভ্তর দিলেন ; “জানি না।” এই কথা বলার সংগে সংগে নরদানব আস্মার 
গণ্ডে ভীষণ এক চপেটাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। 

“মুহম্মদ পলায়ন করিয়াছে'--কোরেশদিগের এই ঘোষণা-বাণী বনাগ্রির মত 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া পডিল। তাহারা ইহাও ঘোষণা করিয়া দিল : মুহম্মদ 
বা আবুবকরকে জীবস্ত অথবা যৃত-- যে-কোন অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে 

একশত উট পুরস্কাব দেওয়া হইবে । এই ঘোষণা-বাণী কোরেশদিগের মধ্যে 

এক নব উন্মাদনার স্ষ্টি করিল। হযরতকে ধরিবার জন্য সর্বত্র বিপুল সাড়া 

পড়িয়া! গেল। 

এদিকে আবুবকর ও নূৃবনবী সওর গিরিগুহায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে 

পাইলেন, কোরেশগণ তাহাদেব পানে ছুটিয়! আসিতেছে । আবুবকর একটু 

বিচলিত হইয়া পঙিলেন ; বলিলেন £ “হযরত, এখন উপায়? শক্রগণ সংখ্যায় 

অনেক, আমর! মাত্র ছু'জন।” শুনিয়া হযরত শান্ত ম্বরে বলিলেন; “ভুল 

কবিতেছ, আবুবকর ! আমরা দু'জন নই; আরও 'গকজন আমাদের সংগে 
আছেন।” আবুবকর অপ্রতিভ হইয় পড়িলেন ! 

সেই নিভৃত গুহার মধ্যে মাত্র দুইটি মানুষ । পলায়নের পথ নাই, মুক্তির 
আশা নাই, ঘাতকদল পশ্চান্ধান করিতেছে- মৃত্যু একরপ অবধারিত 
কিন্তু সেখানেও হযরত সমুদ্রের মত গভীর-__-পর্তের মত অটল-_ আকাশের 
মত নিধিকার। প্রশাস্ত চিত্তে তিনি এই ভয়ংকরের সন্ুখীন হইবার জন্য 
প্রস্তুত! তখনও তাহার বিশ্বাস, আল্লার করুণা নিশ্চয়ই নামিবে, নিশ্চয়ই 
তাহার! রক্ষা! পাইবেন । 

কাধতঃ হইলও তাহাই । কোরেশগণ এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করিবার 

পর যখন গুহার মুখে আসিয়া পড়িল, তখন দেখিল, গুহামুখে একটি মাকড়সা 

প্রকাণ্ড এক জাল বুনিয়া বসিয়া আছে । ইহা দেখিয়া সকলে আর গুহা 

মধ্যে প্রবেশ করিল না; ভাবিল এ গুহায় নিশ্চয়ই কোন লোক প্রবেশ করে 

নাই, করিলে মাকড়সার জাল এমন অক্ষত অবস্থায় থাকিতে পারিত না। 

এই ভাবিয়! তাহারা অন্তর চলিয়া গেল। 
আল্লার কী কুদরৎ্। সর্বাপেক্ষা লাজুক ও দুর্বল যে উপকরণ, 

তাহাই দিয়া তিনি এমন দুর্ধ্ব শক্রদিগের সমুদদ্ধ অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া 
দিলেন! অশনিসম্পাত দ্বারা নয়, ভর দেখাইয়া! নয়, প্লাবন, দ্ুমিকম্প 



১৬৩ হিষরৎ | 

বা অন্ত কোন অলৌকিক কাণ্ডের দ্বারা নয়, সামান্য একখানি মাকড়সার 
জালের ঢালের আড়াল দিয়া আল্লাহ্ তীহাব প্রিয় রস্ুলকে পাষগুদিগের 

কবল হইতে রক্ষা করিলেন! 

এই গুহার মধ্যে সোদ্ন হযরত মান্ুষর জন্ট সত্যই এক চরম ভরসা! 

রাখিয়! গিয়াছেন। আল্লার বরুণার উপর এমন এঁকাস্তিক নির্ভরতার 
দৃষ্টান্ত আর কোথায় আমরা দেখিতে পাই? বিশ্বের মানুষ সেদিন বুঝিয়াছে £ 
আল্লার করুণা হইতে কোন অবস্থ'তেই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বিপদে ধৈর্য 

ধবিয়! থাকিলে, আল্লাহ. যে মুহূর্ত-মধ্যে তাহার ভক্তকে রক্ষা করিতে পারেন, এই 

সত্যই সেন প্রতিপন্ন হইয়াছে । কুরআন তাই জত্যই ঘোষণ? করিয়াছে ঃ 

“লাতাক্নাতু মির রহমতুল্লাহ” 
( আল্ল।র করুণ! হইতে নিরাশ হইও না) 

পক্ষাত্তবে ভক্তপ্রবর আবুবকরও কী উজ্জল বেশেই না আমাদের সম্মুখে 

দেখা দিতেছেন! ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও গুরুভক্তির তিনি এক জলম্ত নিদর্শন । 

আবুবকর চিরদি*ই হমরতকে ছায়ার ন্যায় অন্ুগমন করিয়াছেন এবং ধন- 
জন স্মুখসম্পদ সমস্তই হযরতের জন্য-_ইসলামেব জঙন্য--কুরবান কিয়! 
দিষাছেন। যে শযায় রস্ুলুল্লার মৃত্যু একরপ অবধারিত হইয়া ছিল, সেই 

শয্যায় স্বেচ্ছাষ জজ্ঞানে দেহ পাতিয়া দিয়া আলি যেমন আত্মত্যাগে ও 

সৎসাহসের চরম দৃষ্টাস্ত দেখা ইয়াছিলেন, হযবতের নিরাপত্তার জন্য অসহায় 

স্্ী-পুত্রকন্ারদিগকে শক্র মুখে ফেলিয়া আসিয়া! আবুবকরও “তেমনি ত্যাগের 

পরাকাষ্ঠ৷ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । গুহামধ্যে অবস্থান কালেও আর একটি 

ঘটনাতে তাহার অন্তরের এশখর্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। হযরত র্রাস্ত হইয়। 

ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আবুবকর গুহামুখে ফ্াভাইয়া পাহারা দিতেছেন। 
গুহার ভিতরে ছিল কয়েকটি সাপের গর্ত। হযরতের অনিষ্টচিন্তায় ব্যাকুল 
হইয়। তিনি তাপন শিরম্ত্রাণ ছি'ঙিয়া কয়েকটি গর্তের মুখ বন্ধ করিলেন। 

অবশিষ্ট একটি মুখের উপরে পা রাখিয়! তিনি দীডাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ 
এইভাবে থাকিবার পর পদনিয়ের গর্ত হইতে একটি সর্প তাহাকে দংশন 

করিল। আবুবকর ইহাতে না টীৎকার করিলেন, না গর্তমুখ হইতে 
আপন পদ সরাইয়! লইলেন। পাছে পরিশ্রাস্ত রস্থুলের নিপ্রার ব্যাঘাত ঘটে এই 

চিন্তাতেই তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। বিষের ভরিয়া আরম হইল; তবুও 
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ভক্তপ্রবন্ধের মুখে কথাটি নাই! এমন সময় সহস1 হযরতের নিদ্রাঙ্গ হইল; 
ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা 

করিলেন । এইরূপে আবুবকরের জীবন রক্ষা হইল। 

এরপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নিতান্তই বিরল ) 

আবুবকরেব সহিত হযরত তিন দিন যাবৎ এই ওহার মধ্যে কাটাইলেন ! 
চতুর্থ দিবসে উভয্নে গুহা হইতে বাহিব হইলেন। আনুবকরের পুত্র 
আবদুল্লাহ্ এবং ভৃত্য আমব আসিয়াও তাহাদের সংগে যোগ দিলেন! মদন! 

গাত্রার জন্য প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া আবুবকর পূর্ব হইতেই দুইটি দ্রুতগামী 
উটের ব্যবস্থা করিয়া! রাখিয়াছিলেন। €সই দুইটি উটের একটিতে রন্থুলুল্লাহ্ 

চড়িলেন, অপবটিতে আবুবকব ও তাহার ভূত্য আমর চডিলেন। আবদুল্লাহ্ 

তাহার নিজের উটটি লইলেন। চারিজন যাত্রীব এই ক্ষুদ্র কাফেলা তখন 

আল্লাব নামে মর্দিনার পানে অগ্রসর হইল । 

মিন] যাত্রার এই আয়োজনকে যাহারা নীরবে সফল ও সম্ভব করিয়৷ 

ছিলেন, তাহাদের কথা এখানে মনে পড়ে। হযরত আলি, হযরত 

আবুবকর, কুমাবী আসমা, আবদুল্লাহ 'আমব এবং তাহাদের উট-- প্রত্যেকের 

ভূমিকাই গোৌরবময়। আত্মত্যাগ, লক্ষ্য ও আদর্শের একমুখিতা, মনোবল, 
কর্নকৌশল এবং বিশ্বস্ততা--সবগুলি গুণের জমাবেশেই এতবড় একটা কঠিন 

কার্ধ সম্ভব হইয়াছিল । ঘুণাক্ষবে কোথাও যদি কাহারও কোন ত্রুটি ঘটিত, 
তবেই সব আয়োজন ব্যর্থ হইত; রশুলুললাব মদিন'যাত্রা হয়ত মোটেই সম্ভব 
হইত না। কী অস্ত সুন্দর যোগাযোগ ! 

যাত্রা করিবার পূর্বে হযরত তাহার প্রিয় জন্মভূমির পানে একবার করুণ 

নয়নে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। নয়ন তাহার অশ্রসজল হইয়া উঠিল। 
গভীর মমতায তিনি বলিতে লাগিলেন £ “মক্কা! আমার প্প্রিক্ 

জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালবাসি! কিন্তু তোমার জস্তানগণ 

আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না! বাধ্য হইয়া তাই তোমাকে 

ছাঁড়িম্ন। চলিলাম ! বিদায়!” 

লোহিত-সাগরের উপকূল ধরিয়া সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
যেপথ দিয়া সব লোকে মদ্দিনা যায়, সেপথ তাহার! বর্জন করিলেন । 

কিছুদূর যাইতে ন1 যাইতেই এক বিপদ ঘনাইল। স্ুরাক1! নামক এক 
অস্ারে হী কোরেশবীর হযরতেব স্দ্বান পাইয়া জদলবলে তাহাদিগকে 
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আগ্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্ত কী আশ্চর্য! সুরাকা যেই 
নিকটবর্তা হইয়াছে, অমনি তাহার অশ্বের সন্মখের পদন্ধয় ধূলিগর্ভে প্রোথিত 
হইয়া গেল। অশ্ব ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। সুরাকার 
কুসংস্কারাচ্ছন্প মন ইহাতে দমিয়! গেল। তৎক্ষণাৎ তীর নিক্ষেপ করিয়া 

সে তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিল। তীরে "না স্থচক ইংগিতই প্রকাশ 
পাইল। ইহাতে তাহার মনের আতংক আরও গভীর হইল। আল্লার 

রন্গুলকে হত্যা করিতে গেলে হয়ত আরও বিপদ ঘটিবে, এই আশংকাক্ক 

সে ভীত হইয়া পডিল। তখন সে চীৎকাব করিয়া বলিরা উঠিল: “হে 

মক্কার যাত্রিগণ, একটু দাডাও। আমি তোমাদেব শত্রু নই |, হযরত 

তাহার দিকে ফিরিয়৷ দাড়াইলেন। সবাক! বিনী৩ভাবে হযরতের নিকট 

ক্ষম। প্রার্থনা করিতে লাগিল । হযবত হাসিমুখে তাহাকে ক্ষমা করি:লন 

এবং কয়েকটি সহুপদেশ দান করিগ্ন। পুনরায় অগ্রসব হইলেন। নুরাক৷ অনুতপ্ত 

হৃদয়ে ফিরিয়া গেল । 
কাফেলা যখন মর্দিনার নিকটবর্তী হইল, তখন আব একটি বিপদ 

আমিল। হ্যরতকে হত্যা করিতে পারিলে একশত উট পুবস্কার মিলিত 

এই প্রলোভনে আস্লাম গোত্রের বাবিদা নামক এক দলপতি ৭* জন 

বণদুর্মদ বেদুঈন বীর সংগে লইধা হযরতেব পথ আগুলিয়া অপেক্ষা করিতে- 

ছিল। হষরতকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার তাহাকে আক্রমণ 

করিতে অগ্রসর হইল । 

হযরত তখন স্থললিত কণ্ঠে গম্ভীরভাবে কুৰআন পাঠ আরম্ভ করিলেন । 

বারিদা ও তাহার সংগিগণ হযরতের নিকটবাঁ হইতেই সেই অপূর্ব স্থুর- 
লহণী তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মন্ত্রুদ্ধে ন্যায় তাহারা 
থমকিয়! ঈাড়াইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল শ।। চরণ যেন ভারাক্রান্ত 

হইয়। আসিল, হস্ত যেন শিথিল হইয়া গেল। হযরত একবার বারিদার 
মুখের দিকে তাকাইলেন। বারিদা সেই তীক্ষ জ্যোতিপূর্টি সা করিতে 
পারিল না। ভিতর হইতে তাহার অন্তর যেন ভ্রবীভূত হইয়া! গেল। অশ্ব 

হইতে অবতরণ করিয়া হযরতের নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে সে বলিল £ 

“হযরত, ক্ষমা! করুন ! না বুঝিয় এই দুষ্র্ম করিয়।ছি !” 
হযরত সন্তুষ্ট হইলেন। বারিদাকে তিনি ক্ষমা করিলেন এবং সকলকে 

কিরিষা যাইতে বলিলেন। বারিদা অনুনয় করি বলিতে লাগিল, 



বিশ্বনবী ১৬৬ 

হযরত, আমরাও আপনার সংগে যাইব। আমারদিগকেও আপনার চরণে 

স্থান দিন! আমরাও কলেমা পড়িতেছিঃ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহন্মদর 

রন্ুলুল্লাহ 1” 

তৎক্ষণাৎ ৭" জন দন্যু মুসলমান হইয়া! গেল! বারিদা মহা উৎসাহে 
অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। আপন আপন শিরন্ত্রাণ ছি'ড়িয়া বর্শা- 

ফলকে জডাইয়া তাহাবা জয়-পতাকী প্রস্তুত করিল। এক অপূর্ব মিছিল 
গড়িয়া উঠিল। ৭০টি আরবী-অশ্ব বীরপদভরে ছুলিয়া ছুলিযা চলিতে 

লাগিল ₹ ৭* খানি নাংগা তলোয়ার রৌন্র-কিরণে ঝলসিয়া উঠিল) ৭* 
খানি বর্শা-ফলকে ইসলামের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল; ৭০টি কল্প্রকঠে 
দিগঞ্চল মুখরিত করিয়া ধ্বনি উঠিল £ আল্লাই-আকবব । 

কোন্ যাদুমদ্ষে এমন হইল? একজন নয় ছুই জন নয--৭০ জন 

রক্ত-মাতাল নর-শাহুল মুহূর্ত মধ্যে কিরপে বশ হইয়। গেল? হ্যবতকে 

হত্যা করিতে আ যা নিজেদেব ঘ্বণিত পশু-জবনকেই হতা৷ করিষ। বসিল ? 

এমনি মধুব বেশে হযরত চলিলেন মদিন। পাণে। সকল গিগ্রহ, 

সকল অতাচারেব মধ্য দিয়া শত্রদলেব সকল প্রচেষ্টাকে বার্থ করিয়া "হযরত 

ভাদিয়া উঠিশেন আজ এক অপুর মহিমাব বেশে। আকাশ-ভরা অন্ধকার 
ও ঝঞ্কামেষের সহিত যুদ্ধ করিষা স্থ্য যেন বিজয়-গৌরবে হাসিয়া চাহিল 
আজ বিশ্বধরণীর পানে। 

গু. সর অর টি 
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আল্অদিনায় 

রবিউল আউয়ল মাসের ৮ আরথ।* সোমবার। বেলা দ্বিগ্রহর! 
মধ্যাহ্ন স্্ষের দীপ্ত দহনে মঞ্চপ্রকৃতি খা-খা করিতেছে । এমণ সময় মদিনা 

হইতে দুই মাইল দুরবতাঁ কোবা গিরির শীর্ষে দাড়াইয়া একজন ইছ্দী 

দেখিতে পাইল £ একদল পথিক মদিনা পানে অগ্রসর হইতেছে। ব্যাপার 
বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চস্বরে চীৎকার 

করিয়া বলিয়া উঠিল: “মদিনাবাসী মুলমানগণ, প্রপ্তত হও, তোমাদের 
চির-বাছ্িত মহানবী আসিতেছেন।” 

হযরত মন্কা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, এ সংবাদ মর্দিনাবাসীরা জানিতে 
পারিয়াছিলেন। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রম্থলুল্লার শুভাগমন 

আসন্ন হইয়। আসিয়াছে। তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত মুসলমানৈবা 

তাই প্রতিদিন প্রত্যুষে কোবাপ্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইতেন এবং স্থ্য- 

কিরণ অসহনীয় রূপে প্রথর না হওয়া পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতেন, 

তারপর বাধ্য হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেন। সেদিন তাহারা এমনিই ভাবে 
হযরতের প্রতীক্ষায় বসিয়৷ থাকিয়৷ সবেমাত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, 

এমন সময় ইছদীর এই আহ্বান তাহাদের নিকট গিয়া! পৌছল। 

ংবাদ প্রাপ্থিমাত্র নগরবাসী মুসলমানেরা দলে দলে ঘর হইতে বাহির 

হইয়া আসিলেন। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই মনে আজ অফুরস্ত পুলক 
ও কৌতুহল ! দীর্ঘদিনের ধ্যানের ছবি আজ বাস্তব হইয়া দেখা দিবে, 
আল্লার রম্থলকে আজ তাহার! নিজেদের মধ্যে পাইবে, একি সহজ আনন্দ! 

উল্লাস ও উদ্দীপনায় সকলের হয়ই আজ একেবারে ভরপুর। 
হযরত ধীরে ধীরে কোবা-পল্লীতে উপনীত হুইলেন। দুর হইতে 

তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন বেহেশতের একখানি স্বপ্ন মৃত্ি 
ধরিয়! ধরার ধূলায় নামিয়া আসিতেছে । 

কোবা একটি পু্দর গিরি-উপঠ্যক!। ইহার চতুর্দিকে আাদুর-ঘেদানা 
ক্মলানেবুর বাগান, কোথাও হা পুষ্পল কুঞ্জবিতাঁন। স্থানটি অতান্ত মনোরম। 

চাটা পিছ ভাসুসারে এ তাজিটি ছিল %২২ ধুটাকের ২৮-লে মেগা । ] 
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মদিনাবাসীর্দিগের ইহা একটি শ্বাস্থ্যনিবাস। ইহারই মধ্য দ্বিয়া মন্কা- 
মদিনার রাজপথ । 

হযরত ও তাহার শিষ্যবৃন্দ আসিয়। একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। 

মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া হযরতকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। 

মদিনাবাসীরা অ'নকেই হযরতকে দ্বচক্ষে দেখেন নাই, তাই আবুবকরকে 

রন্থুলুল্লাহ্ মনে কবিযা অনেকে তাহাকেই তস্লিম জান/ইতেছিলেন। আবু- 
বকর ইহা বুঝিতে পারিয়। কৌশলক্রমে সকলের এই ভূল ভাঙিয়া' দিলেন। 
স্থর্ধ সরিয়া' যাওয়ায় বৃক্ষপত্রেব মধ্য দিযা রৌদ্রকিরণ আসিয়া হযরতের 
মুখে পড়িতেছিল; আবুবকৰ সেই সুযোগে আপন বস্ত্াঞ্চল দিয়া হযরতকে 

ছায়া করিয়া দাভাইলেন। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন_-কে প্রভু, 
কে সেবক। 

কিছুক্ষণ আলাপ-আলে(চনাঁৰ পব হযরত কোবা-পল্লীর বনি-মাম বংশের 

কুলন্দুমের গৃহে গিয়া আশ্রষ লইলেন। 

ঠিক ইহার দুই-তিন দিন পবে মক্কা হইতে আলি আসিয়া হযবতেব 
মহিত যোগ দিলেন। শক্রপ্িগের দৃষ্টি এড়াইযা অতি কষ্টে তিনি মদিনায় 
পৌ্ছিয়াছিলেন। 

আলিকে কি অবস্থায় রম্গলুল্লাহ্ মন্কায় ছাড়িয়া আসিযাছিলেন, পাঠকের 

তাহা স্মরণ আছে। কিন্তু আর একটি গৃঢ কাবণও ছিল। মুহম্মদকে 

সকলে পয়গম্বব বলিয়া না মান্ুক, পবম বিশ্বাসী ( আল-আমিন ) বলিয়। 

মানিত। বহুলোকে বহু মুল্যবান ভ্রব্য-সম্ভর তাই তাহার নিকট আমান 
রাখিত। সেইসব দ্রব্যাদি গচ্ছিতকাবীদিগকে ফেরৎ দিবার জন্যই তিনি 

আলিকে বাধিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাপুরুষেব কী অপুর্ব 
চরিত্র-মাধুষ ! 

হযরত কোবা-পর্লীতে ১২ দিন অবস্থান করেন। এই জময়ের 

মধ্যে তিনি তথয় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মুক্ত ইস্লামের ইহাই 
প্রথম মসজিদ। পবিজ্র কুরআ.-ন এই মসজিদের উল্লেখ রহিয়াছে। এই 

মসজিদ নির্মাণের সময় হবরত তাহার ভক্তবুন্দের সংগে নিজহন্তে ইষ্টক ও 

মাল-মশল1 বহন করিপ্ণা শ্রমের যে মর্যাদা দেখাইয়।ছিলেন-_তাহা! সত্যই 
অনুকরণীয় । 

দ্বাদশ দিবসের শেষে হযরত মদ্দিনা যাত্র! করিলেন। 
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সেদিন ছিল শুক্রবার । হ্যগতের মদিশ।-যাত্ার সংবাদে সর্বত্র আবার 

একটা উন্মাদনার সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে ভক্তবুন্দ আসিয়া! সমবেত 

হুইলেন। মদিনা নগরে নৃতন করিয়া অভ্যর্থনার আয়োজন চলিতে লাগিল! 
আল-কাসোয়! নামক উটের পিঠে হযরত সওয়ার হইলেন। হযরতের 

পশ্চাতে বদিলেন আবুবকর । উট অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, ভক্তবুন্দ 

শেণীবদ্ধভাবে মিছিল করিয়। চলিলেন! আবার গগনে গগনে বাঁশি বাজিয় 
উঠিল, নিশান উড়িল, “আল্লাহ-আকবর” ধ্বনিতে আকাশ-বাতান মুখরিত 
হইতে লাগিল। 

কিয়দ্দর অগ্রসর হইএ| হযরত বণি-সালেম মহল্লায় আসিয়া উপনীত 

হইলেন। এইখানে তিনি ভক্ঞবুন্দের সহিত মিলিত হইয়া জুমার নামায 

পড়িলেন। ইহাই ইপঞামের প্রথম জুমার নামায । 
নামায শেষ করিয়া হযরত পুনরায় যাএ| করিলেন। যতই শহরের 

নিকটবতা হইতে লাগিলেন, তঠই দর্ণকবু ন্না ভিড় আরম.ত লাগি? 

মদিনার আবালবৃদ্ধবনতা আজ রাজপথে আসিয়া দাড়াইল। সকলেরই 

বুকে আজ নব কৌতুহল, মুখে আজ আনন্দোচ্ছাস, চোখে আজ বিহিশতী 

রভীন্ স্বপ্ন । 

বীরে ধীরে হঘরত নগরপ্রবেশ করিলেন। অমনি শতকে ধ্বনিত 

হইয়! উঠিল £ 

শান্তির রাজ। এস! 

আল্লার রস্থণ এস! 

বিহিশতের নিয়ামত এস ! 

আমরা তোমায় বরণ করি। 

গৃহের আঙিনার পুরমহিলারা অপেক্ষ। করিতেছিলন। হ্যরতকে 

দেখি:ত পাইয়া তাহারাও আনন্দ এই কা সদা গাহিয্। উঠিলেন £ 

“দেখ, চেয়ে ওই চাদ উঠেছে 

গগন কিনারায় 

তার, হাসির আভা ছড়িয়ে গেল 
নিখিল দুনিয়ায় ।” 

বালক-বাপলিকারা দফ. বাজাইয়। নাচিতে নাচিতে হ্যরতকে ঘেরিদা 

ধরিল এলং স্থললিত কে “ইয়! মুহচ্মন, ইয়া রলগুলুঞ্রাহ,!? ব্লিয়া গান। 
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গাহিতে লাগিল। হযরতের সব চেয়ে ভালো লাগিল এই বালক-বালিকাদের 

নির্দোষ নৃত্ট-সংগীত । উটের পিঠ হইতে নূরনবী নামিয়া আফিলেন) 
সকলের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন ; “তোমরা আমাকে ভালোবাসে ?” 

একসংগে উত্তর আসিল; “আলবৎ! আলবৎ 1”? হযরত তখন সকলের 

চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া হাসিমুখে বলিলেন; “আমিও তোমা দিগকে 

ভালোবাসি ।৮ 

খুশিভরে বালক-বালিকারা জোরে জোরে দফ বাজাইয়। জয়ধ্বনি করিয়া 
উঠিল । 

সবার আগে বালক-বালিকাদের সংগে হযরতের এইরূপে আত্মীয়তা 

জন্সিল। শিশুরা এককণ! প্রীত ও একটুক্র। হাসি দিয়া বিশ্বনবীকে 
কিনিয়া লইল। 

মদিনায় প্রবেশ করিয়া রঙ্গলুল্লাৰ মনে এক নৃতশ সমগ্যার উদয় 

হইল। কোণা'য কাভ'র গৃভে গিযা হিনি উত্থিবেন? নানা গোত্র, নানা 
দল। সকলেই হযরতকে আপন গৃহে স্থান দিতে লালায়িত। এরূপ 
ক্ষেত্রে একজনকে সনু করিতে গেলে আঁ দশজন অসন্তষ্ট হয়। কাহার 
অনুরোধ তিনি রক্ষা করিবেন? অনেক ভাবিষা চিন্তিয়। তিনি এক 
উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্থান নিবাচনের ভা? নিজের উপব না রাখিয়া 

তাহার উটের উপর ছাড়িয়া দ্িলেন। ঘোষণা করিলেন: উট যেখানে 
গিষ্না স্বেচ্ছায় থামিয়া যাইবে, সেইখানেই তিনি অবস্থান করবেন। সকলেই 
এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন; কাহাবও আর-কিছু বলিবার রহিল না। উৎংন্তুক 
নয়নে সকলেই উটের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। 

উটের নাকাল ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উট স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। অবশেষে শহরের দক্ষিণ ভাগে বান্-নাজ্জার গোত্রে মহল্লায় 
আসিয়া একটি প্রশম্ত স্থানে সে হাটু গাড়িয়৷ বসিয়া পড়িল। নিকটেই ছিল 
আবু-আইউবের বাসগৃহ। হষবত তখন আবুধকরের সছিত উট হুইতে 
নামিয়া আসিয়া সেই গৃহে পদার্পণ করিলেন। আবু-আইউব সসন্ত্রমে 
সম্মানিত অতিথিদ্বয়কে সাদর সম্ভাষণ করিয়া অভ্তার্থনা করিলেম। আবু. 

আইউবের গুছ ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট, তিমি লপরিবায়ে উপয়ের তলায় বাস 
ক্ষরিতেস। হহর়কের জন্য তিনি লো উপব তলা ছাড়িয়া! দিতে চাহিলেন। 
চিত ছায়ত তাছাতে গাভী ছলে লা। ক্াঙ্টানা পিষ্ঘুলেষ লহ 



১৭১ আল্-মদিনায় 
দেখাসাক্ষা২ং ও আলাপ-আপ্যায়নের সুবিধার জন্য তিনি নীচের তলাই 
পছন্দ করিলেন । 

উত্তেজনা ও কোলাংলের অবসান হইল। শান্ত নীরব আকাশের তলে 

সথর্য অন্ত গেল। 

হযরতের মনে আজ নিশ্চয়ই ভাবাস্তর উপস্থিত হইবার কথা। অতীত 

দিনের কত স্ত্বতি, কত কথা আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সুদীর্ঘ 

তেরটি বৎসরের দুঃখের কাহিনী সে। সেই মক্কা, সেই কা'বা, সেই হেরা, 
সেই খাদদিভ|, সেই আবুতালিব, সেই শেব-গিরির বন্দীজীবন, দেই তায়েক- 

নগরীর ভীষণ সংকট-মুহূর্ত--সমন্তই আজ তীহার মনের আঙিনায় ছায়? 
ফেলিল। এতদিন তিনি যেন ইমানের একখানি স্বর্ণতরীতে কতিপয় 

যাত্রী লইয়া অকুল সমুদ্রে ভাসিতেছিলেন। যুলমাৎ-রাতের অন্ধকারে 

উত্তাল তরংগের মধ্য দিয়া ছিল সেই আলোক-তরার অভিযান। চারিপাশে 
হাংগর-কুমীরের সন্থাপ, প্রবল ঝঞ্ধাবাযুব দাপটে মুহুমুহঃ নৌকাড়ুবির আশংকা, 
মঘাচ্ছম্ন আকাশ-কোণ হইতে ভীমরবে অশনি-সম্পাত, তাহারই মধ্য 
দিয়া অগ্রসর হইতেছিল এই তরী! দীণ্টীবা টাশিতেছিল দাড়, মুশদ 
ধরিয়। ছিলেন হাল। আজ সেই তরণী কূলে ভিড়িল। ছুযোগ রাত্রির 
অবসান হইল। সব বাধাবিগ্ন অধ্িক্রম করিয়! হযরত দেখা দিলেন বিজয়ী 
বীরের বেশে! আল্লার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া বারে বারে তিনি 
তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। 

আজ হইতে মদিনা তাহার স্বদেশ হইল, মদিনাবাসীরা তীহার ভাই 
হইল। বিশ্বনবীর স্বদেশ কোথায়? তার স্বদেশ ভৌগলিক নয়, তার স্বদেশ 
তমদ্দ শিক ও আদর্শভিত্তিক । 



পরিচ্ছেদ ; ৩৫ 

প্রেমের বন্ধন 

হযরতের সবপ্রথম চিন্তা হইল £ আল্-কাস্ওয়া যেখানে বসিয়া পড়িয়াছিল, 
সেখানে একটি মস্জিদ নির্মাণ করা। তখনকার দিনে এই স্থানের 

কোনই গুরুত্ব ছিল না, নানা লতাগুল্মে ইহা ভতি ছিল। উট বীধিয়। 

রাখিবার জন্যই স্থানটি ব্যবহৃত হইত। হযরত অনুসন্ধান করিয়া জানিতে 
পারিলেন, দুইটি এতিম বালক এই স্থানটির মালিক। অনতিবিলম্বে তিনি 
বালক ছুটিকে ভাকাইলেন এবং উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া এ জমি 

তাহাকে দান করিতে বলিলেন। বালকেরা কিছুতেই মূল্য গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনামূল্যেই হযরতকে এই জমি দান করিতে 
চাহিল। কিন্ত পরিণামে এই নজির দেখাইয়। স্ুুবিধাবাদীরা আপন আপন 
স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতে পাবে, এই আশংকায় হযরত কিছুতেই বালক- 

দিগের প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তখন অগত্যা তাহাদিগকে মূল্য 

গ্রহণ করিতেই হইল। জমির মূল্য দশ ন্বর্ণমূদ্র। নির্ধারিত হইল। হযরতের 
আদেশক্রমে আবুবকর এঁ মূল্য বালকদ্য়কে দান করিলেন । 

অতঃপর তথায় একটি মসজিদ নির্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। 

মসজিদের পার্থ ই রন্থুলে-করিমের বাসভবনও নিমিত হইবে, স্থির হইল। 

কয়েক দিনের মধ্যেই কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। গাছ কাটিয়া মাটি 

ফেলিয়া স্থানটিকে ভরাট করা হইল। ইট ও মাঙ্গ-মশলারও জোগাড় 

হইয়া গেল। হযরত নিজেও এই নির্মাণ-কার্ষে অংশ গ্রহণ করিলেন। 
অন্ান্থ ভক্তবুন্দের সহিত তিনিও প্রতিদিন মজছুরের কাধ করিতে লাগিলেন । 

বিশ্বমুসলিমের মিলনকেন্ত্র এইরপে স্থাপিত হইল । 
নিজের এবং শিষ্যবৃন্দের নিবিষ্বতা সন্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া রসুলুল্লাহ, 

এইবার আপন পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করিলেন। মন্বাপ্ন তাহার তত্র 

এবং ছুই কন্যাকে তিনি শত্রুদের মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। আবুবকরের 
পরিবারবর্গও ঠিক একই অবস্থায় মন্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। 

হযরত তাহাদিগকে আনাইবার ব্যাবস্থা করিলেন। এতদুদ্দেত্তে তিনি 

আপন পালিত পুজ জায়েদ এবং আবু রফী নামফ আর একটি-মুক্ত 



১৭৩ প্রেমের ধন 

ক্রীতদাসকে ছুইটি উট ও পাঁচ শত দেরহেম সংগে দিয়া মন্কায় পাঠাইয়! 

দিলেন। 

হযরতের পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাহার স্ত্রী বিবি সঙগ্গা এবং 

দুই কন্যাঃ ফাতিমা ও উদ্মেকুলন্ুম। ফাতিমা তখনও অবিবাহিতা । 
উদ্মেকুলন্ুমের বিবাহ হইয়াছিল আবু-লাহাবের বংশে। কিন্তু ধর্ম ও 
মতবৈষম্যের জন্য এ মিলন নখের হয় নাই। এই কারণে উম্মে কুলস্থৃম 
স্বামী কক পরিত্যক্ত হইপ্না পিতৃগৃহে আনিয়া! আশ্রয় লইয়াছিলেন ! 

জ্যেষ্ঠ কন্যা জয়নব মক্কায় তাহার স্বামী আবুল আ'সের সংগেই বাস 

করিতেছিলেন। দ্বিতীন্মা কন্যা রোকেয়! পূর্বেই তাহার স্বামী ওসমানের 
সংগে মদিনায় আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। 

আবুৰকরের পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাহার স্ত্রী উম্মে রুমান 

এবং কন্যা আস্মা, আয়েষা ও অন্যান্ত সকলে । 

যথাসময়ে হযরত ও আবুবকরের পরিবারবর্গ মদিনায় আসয়া 

পৌছিলেন। এবার আর কোরেশগণ বিশেষ কোন বাধ! দান করে নাই। 
হযরত আপন পরিবারবর্গের এবং শিষ্তদিগের বাসস্থানের বন্দোব্শ 

করিলেন। কাহারও কোনই অসুবিধা রহিল না। আনসার ও মোহাজের- 

দিগের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি, প্রেম ও মমতার বন্ধন সুদৃঢ় হইতে 
লাগিল। 

মদদিনাবাসীরা ছিলেন কৃষিজীবী, কিন্তু মক্কাবাসীরা ব্যবসাজীৰী ৷ 

কাজেই, মদিনায় আসিয়া মনক্বী়গণ দারুণ অস্ুবিধায় পড়িলেন। 

কিস্তু আনপসারদিগের কী সহৃদয়তা!। নবাগত অতিথিদিগের ক্গুখন্মুবিধার 

জন্য তীহারা যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিতে প্রপ্তত হইলেন। পক্ষান্তরে 

মোহাজেরগণও অলস ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাহাদের মধ্যে আত্মসন্নান- 

জ্ঞান ছিল, উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। তাহার! দেখিলেন, শুধু কৃষি দ্বাণা কোন 
জাতির অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি হইতে পারে ন।; বাণিজ্যই দেশের ধনাগমের 

প্রকৃষ্ট উপায়। এই জন্যই তাহার! জাতীয় জীবনের এই নৃতন দিকটা 
গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলেন। ফলে মদ্দিনা নগরে কৃষিব পাশাপাশি 

বাণিজ্যও প্রসারলাভ করিতে লাগিল। 

এই সময় আন্সারগণ মোহাজেরদিগের প্রতি যে আদর্শ ব্যবহার 

দেখাইয়াছিলেন, সত্যই তাহার তুলনা হয় না। জগতের ইতিহাসে 



বিশ্বনবী ১৭৪ 

মাছ বুঝিবা আর কোনদিন মানুষকে এমন করিয়া ভালোবাসে নাই! 
একেইত মক্কাবাণীদিগের প্রতি মপ্দিনাবাসীদিগের ন্বতঃ-উৎসারিত প্রেম 

বিশ্বমানঘতার এক অত্যুঙ্জল আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর আবার 
হ্যতের মধ্যপতিতায় এ আদর্শ আরও মহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন 

আনসার ও মোহাজেরদিগের মধ্যে এত যে প্রেম, এত যে মিলন, তবুও 

একটা জায়গায় এমন একটা শ্ন্তা আছে, যাহা! সহজে দুব হইবাব নয়। 

আনসারগণেব সেবাযত্বেষ মধ্যে থাকে একটা স্রজনতা, পছে কোন ক্রু 

না ঘটে এমনই একটা সদাসতর্ক ভাব। আবাব মোহাজেরদিগের সেবা- 

গ্রহণের মধ্যেও থাকে একট|। সংকোচ ও কুষ্ঠা। গৃহস্বামী এবং অতিথি-_- 
উভয়ের পক্ষেই অনেক সময় ইহা অত্যন্ত পীড়াদামক হইয়া উঠে। 

হযরত এই অবাঞ্িত ব্যবধান দূৰ করিতে চাহিলেন! তিনি একদিন 
আনসার ও মোহাজেরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন -”শোন মদিন।বাসী 

আনসারগণ ! শোন মক্কাবাসপী মোহাজেবগণ । ইসলামের আদর্শ : প্রতোক 

মুসলম'ন প্রত্যেক মুসলমানেব ভাই। কাজেই আমি চাই, যে, তোমরা 
গ্রতোকে -জাডায় জোডাষ তাই বনিষা যাও। প্রত্যেকে অপরেব মধ্য 

হইতে একজন ভাই বাঁছিয়া লও 1” 

হযরতেব আদেশ শ্রবণ মাত্র আনসার-মোহাজেরদিগেব মধ্যে একটা 

নৃতন উন্মাদনা সঞ্চাব হইল। সকলে নিজেব নিজে পছন্দমত “ভাই' 
বাছিয়া লইতে লাগিল। হযরত নিজেও এই নিবাচনে সহায়তা করিতে 

লাগিলেন। প্রতোকের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও মানসিকতার পতি তিনি লক্ষ্য 

রাখিতে লাগিলেন! বাহিবে কেহই পড়িয। থাকিল না; দুই-এ মিলিয়া 

এক হইয়া গেল। রক্তের সন্বন্ধকে অতিক্রম কবিয়া এইরূপে ধর্ম ও 

মানবতার সম্বন্ধ স্থা পত হইল । 

এই নৃতন সম্বন্ধ কতদূর গড়াইতে পার, পাঠক তাহা অস্টমান করিতে 

পারেন কি? গুনিলে বাস্তবিকই বিস্ময় ল'গে, এই সম্মন্ধে উপর নির্ভর 

করিয়। আনসারগণ নিজেদের জমাজমি, ধনদৌলত ও ঘববাড়ি-_ সমন্তই 
নৃতন ভাইদিগকে বণ্টন কবিয়া! দিজেন। মোহাজেরগণ কৃষিকর্ম জানিতেন 

না বলিয়া আনসারগণ নিজেরাই তাহাদের অংশেব জমাজমি চাষবাষ 

করিয়া ফসল উৎপন্ন 'করিয়। দিতে লাগিলেন। মোহাজেরগণও যাহা 
উপার্জন করিতে লাগিলেন, আনসারদিগকে তাহার ন্যাধ্য অংশ দি 
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লাগিলেন । কখনও কাহারও মৃত ঘটিলে তাঁহার ধর্ম-তাই'ও রীতিমত 
হিস্স৷ পাইতে লাগিলেন । 

শুধু কি তাই? আনসারগণ কেবল যে, আপন ধনসম্পতিই ধর্মভাই- 
দিগকে ভাগ করিয়া দিলেন, তাহা নহে। যাহাদের দুইটি তত্রী ছিল 

তাহাদদেরও কেহ কেহ একটিকে বর্জন করিয়া নৃতন ভাইকে দিতে প্রস্তুত 

হইলেন। দৃষ্্তপ্বর্ূপ বলা যায়ঃ জা ইবনে রাবীর কথা। আব 
রহমান নামক জনৈক মোহাজেরকে তিনি ভ্রাতারপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সা'দের ছিল ছুই স্ত্রী। সাদ আব্দর রহমানকে এতই ভালোবাদিতেন 
যে, একদিন তিনি বলিলেন; পপ্রিয় ভ্রাত। আমার দুই স্ত্রী; তুমি 
কোন্টিকে পছন্দ কর, বল? তাহাকেই আমি সাননচিতে তালাক দিয়া 

তোমার সাথে বিবাহ দিব” ষে বথা সেই কাজ! সা"দের একান্ত 

অন্ররোধে আবর বহমান ত্তাহার এক স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। 

মহামানবতার ও বিশ্বত্রাতৃত্বের এমন অতুযুজ্জল আদর্শ আর কোথায় আমরা 

দেখিতে পাই? ূ 

আন্সার-মোহাজের সমন্তা যে মন্কামদদিনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা 

নহে।  মানব-গোষ্ঠিব এ এক চিবন্তন সমস্তা। যুগে যুগে প্রত্যেক 

জাতিই এরূপ সমস্তাব সন্ুখীন হ্য়। রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে এক- 

দেশের অধিবাসী আর একদেশে স্বজাতীয় ভাইদের ম্মরণ লইতে বাধ্য হয়। 

আনসার-মোহাজের সমস্যা তখনই জাগিয়া উঠে। আনসারদিগের উচিত 

-মোহাজেরদিগেং দুর্দিনে তাহার্দিগকে সবপ্রকার সাহায্য করা এ”ং নিজে- 

দের মধ্যে তাহাদিগকে মিশাইয়! লওয়া। মোহাজেরদিগের উচিত__ মানপার- 

দিগের সুখ-দুঃখের সাথে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া' লওয়া এবং মোহাজের 

রূপ অধকদিন ম্বাতন্্য রক্ষা না করা। মূতন দেশের নাগরিক আধকার 

লাভ করিবার পর উভয়ের স্বাতন্ত্রা লোপ করিয়! দেওয়া বাঞ্চনীয়। ইহাতে 

নৃতন দেশেব শন্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। পুনর্াসন সমস্যাও জটিল হয় না। 
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মদিনার মসজিদ নিগ্রিত হইয়া গেল। মসজিদটির বিশেষ কিছুই আড়ম্বর 

ছিল না; আকারেও তখন ইহা অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র ছিল। ইহার পরিমাণ 
ছিল £ দৈরধ্য ১০ হাত, প্রস্থ ১** হাত। মাটি হইতে তিন হাত উচু 

করিয়া! প্রস্তর দিয়া ইহার ভিত্তিমূল গঠিত হইয়াছিল; তারপর ইষ্টক দ্বারা 

ইহার দেওয়াল তোলা হইয়াছিল। চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল, কিন্ত 
ছাদ ছিল না। খজুর বৃক্ষের খুঁটির উপরে তক্তা আঁটিয়া ইহার ছাদ 
নিমিত হইয়াছিল। তখন ইহার কিবলা ছিল জেরুজালেমের দিকে । 

এমনই নিরাভরণ ছিল এই মসজিদুন্নবী। কিন্তু হইলে কি হয়। 

মধ্যযুগে এই সুত্র মসজিদটিই ছিল ইসলামের শক্তিনিকেতন ( 6০৬০ 

চ70495 ) কত রাজদূত এইখানে গৃহীত হইয়াছে, কত সন্ধিপত্র 
এইখানে স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কত বিজয়-অভিযাঁনের পরিকল্পনা! এইখানে 

বসিয়া কর হইয্াঙ্থে। এখান ইইতে যে-পরিকল্পনা গৃহীত হইত, যে- 
আদেশ-নিষেধ প্রচারিত হইত, তাহাতেই জগতের বড বড সম্রাটের সিংহাসন 

টলিয়া যাইত। এখানে ধর্ম, সমাজ ও বাঞ্জনীতি একসংগে আলোচিত 

হইত। ইসলামে ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ যে পবস্পর পরস্পরের সহিত ওত- 

প্লোতভাবে অস্তবিজড়িত, মদিনার মসজিদই ছিল শাহার প্রকষ্টু প্রমাণ ! 

শিল্পের দিক [দয়াও এই মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ। সারাসিনিক স্থাপত্য- 
কলার ইহাই ছিল আদিম আদর্শ। ইহার সুউন্রত মিদার তখনকার দিনে 

বাসুবিকই এক নৃতন শিল্পস্থষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইত। পরবন্তিকালে 
এই আদর্শে মুসলিম-জাহানের সবত্র মসজিদ নিমিত হইয়াছে। আগ্রার 
মতি মসজিদ ও তাজমহলে মূলতঃ এই আদর্শেরই অন্ুককৃতি রহিয়াছে । 

মসজিদ নিঠিত হইলে হযরত তাহার ভক্তবৃন্দের সহিত নিধিষ্নে 

জামাত করিয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সে এক অপূর্ব মৃহ্থ! 

প্রতিদিন পাঁচবার আল্লার গুণগানে মদিনার আকাশ-বাঁতাস মুখরিত হইতে 
লাগিল। এ দৃশ্ঠ আরও মধুর হইয়া উঠিল সেইদিন--যেদিন আযান- 
প্রথা প্রবর্তিত হইল। মুসলমানদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে কিরূপ “ করিয়া 
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মসজিদে সমব্তে করা যায়, হযরত তাহা! চিন্তা করিতেছিলেন। খৃষ্টান 
দিগের ঘণ্টাধবনি, ইছ্দীদিগের শৃংগ-নিনাদ, পারশিকদিগের অগ্নিপ্রজ্ছবলন 
-কোনটাই তাহার মনঃপৃত হয় নাই। অনেক চিস্তার পর তিনি বিধান 
দিলেন আযানের । তৌহিদদের মূলমন্ত্র প্রচার, সংগে সংগে বিশ্বাসীদিগকে 
আল্লার উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য উদ্দাত আহ্বান--ইহাই হইল 
আযানের প্রাণবাণী। 

এ শুভ আহ্বানের ভার পড়িল ভক্তপ্রবর বেলালের উপর । বেলাল 

হযরতের নিকট হইতে আধান-পদ্ধতি শিখিয়া লইলেন; তার পর এক 

ন্রন্দর প্রভাতে মসজিদের মিনারে দীড়াইয়। উদাত্ত গম্ভীর স্বরে আধান 
ফুকারিলেন £ 

আল্লাছ আকবর, আল্লাহু আকবর । 

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ॥ 

আশহাদ্ওয়াল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্। 
আশ হাদ্ওয়াল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ॥ 
আশহাদ্ওয়ান। মুহম্মদর রস্থুলুল্লাহ্ | 

আশহাদ্ওয়ার! মুহন্ম্র রন্থলুল্লাহ্ ॥ 
হা-ইয়া আলাস্ সালাহ. । 

হা-ইয়া আলাস্ সালাহ্। 

হাঁইয়া আলাল ফালাহ্। 

হা-ইয়৷ আলাল ফালাহ ॥ 
আস্সালাতু খায়রুম্ মিনান্নৌম্। 
আল্সালাতু খায়রুম্ মিনান্নৌম্ ॥ 
আল্লাহু আকবর, আশষ্তাহছ আকবর । 

লাইলাহ! ইল্লাল্লাহ, । 
( আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান ! সাক্ষ্য দিতেছি £ তিনি ছাড়া আর কেহ 

উপাস্য নাই। সাক্ষ্য দিতেছি £ মুহম্মদ তাহার প্রেরিত র্দুল। নামাযের 
জন্তা আইস); গুভকর্মে আইস! নিশ্চয়ই নিদ্রা হইতে নামাষ শ্রেয়: । 
আল্লাহ মহান আল্লাহ্ মহান। তিনি ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই।) 
লাশরীক আল্লার উপাসনার অন্য উপযুক্ত আহ্বানই বটে। তক্জাচ্ছন্ 

মদদিনাবাসীর কর্ণকৃহরে যখন এই অপুর জাগরণের বাণী প্রবেশ করিল, তখন 
৯১৭. 



রঃ 

বিশ্বষী ১৭৮ 

াহাদ্দের মশোপ্রাণ এক নবছন্দে বংকৃত হইয়া উঠিল! অন্ধকার হইতে 
আলোকের পথে-হৃত্যু হইতে জীবনের পথে সে কী প্রাণম্পর্শা আহ্বান ! 
চু্ধক-শলাকার মত সেই অগ্নিধাণী মূহ্র্ত মধ্যে দিশিদিশি হইতে ভক্তবৃন্দকে 

একই লক্ষ্যে একই মিলনকেন্দ্রে আনিয়া সম্মিলিত করিয়া দিল । 

সেইদিন বেলালের কণ্ঠে পবিত্র আযানের যে অপু ধ্বনি-তরংগ আকাশ- 

পথে উতিত হইয়াছিল, আজও তাহার কম্পন থামিয়া যায় নাই। বিশ্বের 
মিনারে মিনারে সেই আযানের প্রতিধ্বনি আজও আমর! শুনিতে পাই । 

ইহার কিছুদিন পরে মুসলিম উপাসনায় আর একটি নৃতন বৈশিষ্ট্য দেখা 
দিল। এতদিন জেরুজালেমের দিকেই কিবলা করিয়া নামায পড়া হইত; কিন্ত 
সহসা একদিন আল্লাহ তালা হযবতের নিকট এই আযাত নাধিল করিলেন £. 

“নিশ্চয় আমি তোমাকে উর্ধদিকে মুখ তুলিয় প্রার্থনা করিতে 
দেখিয়াছি। সেজন্য আমি তোমাকে এমন একটি কিবলার দিকে 

মুখ ফিরাইব_যাহাতে তুমি খুশি হইবে। অতএব তোমার মুখ 
পবিত্র মক্কার মসজিদের দিকে ফিরাও। যে-কেহই হও না কেন, 
যখন প্রার্থনা করিবে, একই দিকে মুখ ফিরাইবে |” 

--( ২২১৩৯) 

সেই হইতে কা'বাঁশরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিশ্বের সকল মুসলমান 
নামায পড়িয়া আসিতেছেন। মুসলিমের ধ্যানে-ধারণায়। কর্মেচিস্তায়, 

এক্য-সাধনার এ এক অব্যর্থ প্রক্রিয়া। একই উদ্দেশ্তে একই দিকে সুখ 
করিয়া একই জময় একই পদ্ধতিতে বিশ্বের সমগ্র মুসলমান এক-আল্লার 
এবাদত করে। এক-কে কেন্দ্র করিয়াই মুসলমানের সকল চিন্তা, সকল 

অনুভূতি পরিক্রমণ করে, হৃদয়ে বাহিরে একেরই সুর নিশিদিন ধ্বনিত 

হয়। সকলে মিলিয়া তাহারা এক--অখগুরূপে এক! মুসলমানের ন্বদেশ 

ও সমাজ তাই কোন ভৌগোলিক গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নিখিল 

বিশ্বই তাহার ব্বদেশ__নিখিল মুসলমানই তাহার ভাই। এইজন্যই ত প্রাণ 

খুলিয়! সে গাহিতে পারে £ 
“চীন ও আরব হামারা 

নুন হামারা। 
মুসলিম হয় হাম ওতান্ হ্যয় 

সার! জাই হামার |” 



১৪৯ ইস্লামিক রাশরচনা 

এই সমক্নকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখমোগ্য ঘটনা; হযরতের ইসলামিক 
রাষ্ট্রচনা। হযরত দেঁখিলেন, মদিনায় প্রধানত; তিন শ্রেণীর লোক 
বাস করেঃ (১) মর্দিনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, ২) বিদেশী ইহ্ছদী 
সম্প্রদায়। (৩) নধদীক্ষিত মুসলিম জন্প্রদায়। ইহান্দের কাহারও সহিত 
কাহারও আদর্শের মিল ত ছিলই না, তাহার উপর আবার ছিল দলগত 

হিংসা-বিদ্বেষ। হযরত যখন মদিনায় শুভাগমন করেন, তখন ইহুদীরা 

ভাবিয়াছিল তাহাদের “মসিহ, আসিতেছেন। শিক্ষারদীক্ষা ও ধনবলে 

তাহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা,শক্তিমান। কাজেই তাহার্দের বিশ্বাস ছিল, হযরতকে 

তাহার। তাহাদের দলে ভিড়াইয়া লইতে পারিবে । কিন্তু ইসলামের ধ্যান- 
ধারণা ও রম্লুল্লার আত্মরূপের সহিত যতই তাহারা পরিচিত হইতে লাগিল, 
ততই বুঝিতে পারিল--তাহাদের আশা! সফল হইবার নয়। কাজেই 
হযরতের উপর হইতে তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমেই চলিয়া! যাইতে লাঁগিল। 

পৌত্লিক মদিনাবাসীরাও প্রথমে কোনই উচ্চবাচ্য করে নাই, কারণ 
তাহাদের আত্মীয়-্বজনের মধ্য হইতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত ইসলামকে এখন একটা স্বতন্ত্র শক্তিরপে দেখিতে পাইয়া মনে মনে 
তাহারাও হযরতের উপর ঈর্ষা পোষণ করিতে লাগিল। 

দেশবাসীর মনোভাব বুঝিতে হযরতের কষ্ট হইল না। তিনি 

দেখিলেন, ধর্মমত যাহার যাহাই থাকুক না কেন, তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্প্রীতি ও এঁক্য না থাকিলে মদিনার কল্যাণ নাই। প্রত্যেক দেশের 

বৃহত্তর স্বার্থ ও মংগল নির্ভর করে তাহার অধিবাসীবৃন্দেরে সংহতি ও 

একাত্মবোধের উপর। যে দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস, সে দ্বেশে 

পরমতসহিষ্তার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। “নিজে বধাচ এবং অপরকেও 
বাচিতে দাও”--ইহাই হইল নাগরিক জীবনের সর্বপ্রথম নীতি। মন্কায় 
অবস্থানকালে হযরত কোরেশদিগের নিকট হইতে এই মৌলিক অধিকারটুকুই 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই। মর্দিনায় আসিয়া সেইজন্তই তিনি ইহার 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। পৌত্তলিক এবং ইছ্দীদ্দিগের 
সহিত বন্ধুভাবে বাস করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত লালাফ়িত হইয়া উঠিলেন। 
এই উদ্দেশ্যে তিনি সকলসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যত্তিখুন্দকে ডাকিয়া! একটি 
বৈঠক করিলেন এবং আস্তঃসাম্প্রদারিক এঁক্য ও সম্প্রীতির আবশ্তকতা 
সরুলকে বুঝাই দিলেন। শুধু তাই নযন। একটি সনদ বা আন্তর্জাতিক 



বিশবরধবী ১৮৭ 

সন্ধিপত্রও ( 1050095909] 15628 0085) ভিনি প্রস্তত 

করিলেন। সেই সদ্বিপজ্রে পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা 

হইল। সকলেই দেই সন্ধপত্র মানিয়া লইয়া স্বাক্ষর করিলেন। নিষে 

আমরা সেই সনদ-পত্রের প্রধান সর্তগুলির উল্লেখ করিতেছি। পাঠক 

দেঁধিতে পাইবেন, ষষ্ট শতাব্দীর সেই সনদপত্রে ইসলামের মহাপয়গন্বর কী 
অপূর্ধ ্যায়নিষ্ঠা, উদারতা, পরমতসহিষ্ুত! এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের 

কী মহান অত্যুজ্জল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

সনদ 

“বিসমিল্লাহির্-রহ মানির-রহিম-_ 

রন্থুল মৃহদ্মদ বিশ্বাসীদিগকে এবং যাহারাই তাহার সহিত যোগ দিবে 
সকলকে এই সনদ দিতেছেন £ 

মদিনার ইহুদী, পৌত্বলিক এবং মুসলিম সকলেই এক দেশবাসী । 
ইছদী, পৌত্তলিক এবং মুসলমান_সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করিবে, 
কেহই কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপে করিতে পারিবে না। কেহই হযরত 

মুহদ্মদের বিনানুমতিতে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না। নিজেদের মধ্যে 

কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে আল্লাহ্ ও রম্ছলের মীমাংসার উপর সকলকে 
নির্ভর করিতে হইবে। বাহিরের কোন শক্রর সহিত কোন সম্প্রদায় 

গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিগ্ড হইবে না। মদিনা নগরীকে পবিআ মনে করিবে 

এবং যাহাতে ইহা কোনরূপ বহিঃশক্রর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, সেদিকে 

লক্ষ্য রাখিবে। যদি কোন শত্রু কখনও মদিনা আক্রমণ করে, তবে তিন 

সম্প্রাণয় সমবেতভাবে তাহাকে বাধা দিবে। যুদ্ধকালে প্রত্যেক সম্প্রদায় 

নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করিবে । নিজেদের মধ্যে কেহ বিদ্রোহী 

হইলে অথবা শক্রর সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাহার সমুচিত 
শান্ডি-বিধান করা হইবে-সে যদি আপন পুত্র হয়, তবুও তাহাকে ক্ষমা 

কর! হইবে না। এই সনদ যে বা যাহারা! ভংগ করিবে, তাহার বা তাহাদের 
উপর আল্লার অভিসম্পাত।৮ 

ইহাই হইল সনদের সারমর্ম । 
এই ঘটনার পর হইতে ইসলাম এক নূতন বেশে দেখা দিল। এতদিন 

সেছিল কতিপয্» বিধি-নিষেধ ও নীতিবাক্যের সমগ্র মাঅ, রাষ্ট্র রচনায়, 



১৮১ ইসলামিক রাষ্্র-রচনা 

সমাজ-ব্যবস্থায়, আস্তর্জীতিক সমস্যার সমাধানে বা বাবহারিক জীবনে সে কী 

বেশে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহা বুঝা যায় নাই। মর্দিনায় আসিয়া, 
রন্মুলুল্লাহ. ইসলামের পরিকল্পনাগুলিকে এই প্রথম বাস্তব রূপ দিলেন। 

রাই ও সমাজের এক নৃতন আদর্শ তিনি জগদার্সার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন ॥ 
রাই ও সমাজ-বিজ্ঞানের এখানেই স্থত্রপাত হইল। 

এই ঘটনার চৌদ্দশত বখসর পরে আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি 

সেদিন মদিনায় মহামানবতার যে বীজ প্রোথিত হইস্াছিল, আজ তাহা 
মহীরুহে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আজকার পৃথিবীর মানুষ একই কথা 

চিন্তা করিতেছে। লীগ অব নেশন্স (1,68806  ০ 2105 ) 

সম্মিলিত জাতি-পুঙ্জ (0. টব. 0. ), আটলান্টিক সনদ (00610 080) 
মানবীয় অধিকারের ঘোষণা (19601986101 ০06 [700990 [181১0 )-- 

এ সমস্তই বিশ্বনবীর চিন্তা, ধ্যান ও ন্বপ্নের অমৃতময় ফল। আজ যদি 

এক-পৃথিবী (06 1০1৫) রচিত হয়, বা বিশ্ব-রাষট্র গঠিত হয়, তবে 

রন্থুলুল্লার নির্দেশিত নীতিতেই তাহা! সম্ভব হইবে। 



পরিচ্ছো : ৩৭ 

মদিনার আকাশে কালোমেঘ 

কিন্তু মহানবী মদিনায় আসিয়াই বা৷ শান্তিতে থাকিতে পারিলেন কৈ? নৃতন 
করিয়া! আবার আগুন জলিল। 

মঙ্গিনায় আসিয়! ইসলাম নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, মক্কার কোরেশ- 
গণ তাহা লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। হযরত তথায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়িয়। 

তুলিতেছেন, ইহাও তাহ।রা জানতে পারিয়াছে। এই শিশুরাই যদি ধীরে 
ধীরে বধিত হয়, তবে মন্কাবাসীদের সমূহ অকল্যাণ ঘটিবে--এ দুরদৃষ্টিও 
তাহাদের ছিল। কাজেই তাহারা আবার নব উদ্যমে হযরত ও তাহার শক্তিকে 
ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

ইহার জন্য সুযোগ মিলিতেও বিলম্ব ঘটিল না! হযরতের বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ জাগাইয়! তুলিবার উপকরণ তাহারা মদিনা নগরেই লাভ করিল 
প্রচুর । এই সময়ে আব্দুললাহ-বিন্উবাই নামক খাজরাজবংশীয় জনৈক সন্তাস্ত 
প্রতিপতিশালী পৌত্তলিক মদিনায় বাস করিতেছিলেন। মরদিনীয়দরিগের উপর 
তাহার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। রম্ুলুল্লার মদিনায় আগমনের পুর্ব পর্যস্ত 

মর্দিনাবাসীরা আব্দল্লাকেই তাহাদের রাজা করিবে বলিয়া! মনস্থ করিয়াছিল। 

কিন্তু হযরতের শুভাগমনে সমস্তই ওলট-পালট হইয়া গেল- মদিনাবাসীদের 

সে মনোভাব আর রহিল না। হযরতের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 

আব্্লার স্বপ্নসাধ কোথায় মিলাইয়া গেল। এজন্য স্বভাবতঃই তাহার 
ক্রোধ গিয়া! পড়িল নিরপরাধ হযরতের উপর। শযরতকে তিনি প্রাতি্বন্থী 

রূপে মনে করিতে লাগিলেন। বল৷ বাহুল্য, কোরেশগণ এই ন্ুযোগের পূর্ণ 
সত্যবহার করিল। তাহারা গোপনে গোপনে পত্র লিখিয়া আব্ল্লাকে 
হযরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। 

এদিকে ইহুদীরাও সন্ধিসর্ত মানিল ন]। সর্বপ্রকার ধর্মস্বাধীনতা ও. 

নাগরিক অধিকার দান কর! সত্বেও তাহাদের চিরবিশ্বাসঘাতক মন হযরতের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ফিরিতে লাগিল। কোনও পয়গন্বরকেই যখন 

তাহারা ছাড়ে নাই, মুহম্মদকেই বা কেন ছাড়িবে? তাহারা তলে তলে 

কোরেশদিগের সহিত যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। 
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কোরেখগণ এবার ভাল করিয়াই বুবিল, এবার যদি হযরতের বিরুদ্ধে 
দাড়াইতে হয়, তবে রীতিমত প্রস্তুত হইয়াই প্লীষ়্াইতে হইবে । ছোঁট- 

খাটো আঘাতে এবার কোনই ফল হইবে না; এবার চাই রীতিমত 
যুদ্ব চাই মদিনা আক্রমণ । কোর়েশ-নেতৃবৃন্দ এই সংকল্প লইয়াই এবার 
অগ্রসর হইল। 

মদিনা আক্রমণের সংবাদে মুনলমানগণের মনে একটু আতংকের স্থ্টি 
হইল। একেই গ মর্দিনার পৌত্তলিক ও ইহ্দীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, 
তাহার উপর আবার কোরেশদিগের অভিষান,_ছুশ্চিন্তার কথাই বটে! 

কিন্তু হযরত পূর্বের মতই আপন বিশ্বাসে অটল। আন্ুুক বিপদ, আন্ুুক 
বঞ্কা-_আল্লার নামে-ইসলামের নামে জীবনপাত করিতে তিনি একটুও 
কুষ্ঠিত নন। 

হযবত এবার নবমূতিতে দেখা দিলেন। এতদিন তিনি বিধ্মাদিগেব 
অত্যাচার নীরবে সহা করিয়া আসিয়াছেন--নিক্কিয্নভাবে তিনি তাহাদিগকে 

বাধা দিযা আসিয়াছেন; কিন্তু এবার তিনি এই নীতি পরিত্যাগ করিলেন 

তিনি দোঁথলেন £ নিক্ষিন্ন গপ্রতিরোধ একটা সাময়িক প্রক্রিযা মাত্র; উহা 

দ্বারা স্থায়ী কোন সুফল ফলে না) জীবন-সংগ্রামে উহা পশ্চাদ্পসরণ বা 
আত্মগোপনেরই নামান্তর মাত্র। বলিষ্ঠ জাগ্রত জীবনের উহা লক্ষণ নহে। 

বাচিয়া থাকিতে হইলে অত্যাচারী জালিমকে সক্রিয়ভাবে বাধ! দেওয়াও মানব- 

জীবনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ইহাই ভাবিষা তিনি এবার সক্রিয়ভাবে 

শত্রুর সম্মুখীন হইতে মনস্থ করিলেন। 
কিন্তু নরহত্যা করিতে বিশ্বনবীর প্রাণ কাদিয়া উঠিল। একটা 

দ্বিধা আসিয়া তাহার মনেব চারিপার্থে ঘুরিয়া বেডাইতে লাগিল। কী 
করিবেন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময় কুরআনের এই কয়েকটি 
আয়াত নাধিল হইয়া! হযরতের মনের সকল সংশয় দুর করিয়! দিল £ 

“আল্লার পথে তাহাদের সংগে যুদ্ধ কর-যাহারা তোমার সংগে যুদ্ধ 

করে) কিন্তু সীমা লংঘন করিও না, কারণ আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে 
ভালোবাসেন না। যুদ্ধকামী শক্রদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর এবং 

যেখান হইতে তোমাকে তাহারা বিতাড়িত করিয়াছে, তুমিও সেখান 
হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত কর। পৌন্তলিকতা হত্যা অপেক্ষাও 

ভয্নাবহ। পবিত্র কা'বাগৃহের মধ্যে যুদ্ধ করিও না-যতক্ষণ না তাহারা 
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€ শত্রুরা ) যুদ্ধ করে। কিন্ত যদি তাহার! যুদ্ধ করে, তবে তাহার্দিগকে 
সেখানেও হুত্যা কর, কারণ কাফিরদিগের কৃতকর্মের ইহাই পুরস্কার। 
কিছ্ত যদি তাহার! ক্ষান্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, এবং 
তাহাদের সংগে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তাহাদের অত্যাচার নিবারিত হয়, 

কেন না ধর্ম কেবল মাত্র আল্লাব জন্য। কিন্তু যদি তাহারা ক্ষান্ত হয়; 

তাহা হইলে তাহাদের সহিত আর কোন শত্রুতা কবিও না-অবশ্য 
অত্যাচাবীদিগের কথা হ্বতত্ত্র।”--€ ২: ১৯*-৯৩) 

“যদিও তোমাব নিকট ইহা অগ্রীতিকব (কঠোর ) বিবেচিত 

হইবে, তবুও যুদ্ধ তোমার জন্য জাহেজ (সিদ্ধ) করা হইল। হয়ত 
তোমাব জন্য যাহা মংগল, তাহাই তুমি পছন্দ করিতেছ না, আবার 
যাহা তোমার পক্ষে অমংগল, তাহাই তুমি ভালোবাসিতেছ। কিন্তু 
আল্লাহ, ( সমস্তই ) জানেন--তুমি জান না £*--(২: ২৯৬) 
হযরত এইবার ইসলামেব শত্তিমন্ত্র খুঁজিয়া পাইলেন। এতদিন বৈবাগ্য- 

সন্ধ্যাস, অহিংসা, প্রেম, ক্ষমা, আত্মত্যাগ, ইত্যাদিই ছিল মান্ুষেব পবম ধর্ম, 
সংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিকে লোকে অধর্ম বলিয়াই এড়াইয়া চলিত। 
এমন কি এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া জিতেন্দ্রির হওয়াই ছিল 
তখনকার দিনে মানব-ধর্ম। কিন্তু ইসলাম আসিঘ! প্রচার করিল জীবনের এক 

নৃতন দর্শন। সে বলিলঃ ন্ুপ্রবৃত্তি ব! কুপ্রবৃত্তি বলিয়া কোন কথা নাই, সব 

প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে। প্রেম-ক্ষমাবও যেমন প্রয়োজন, যুদ্ধ-বিগ্রহেবও 
ঠিক তেমনি প্রযোজন। কোন প্রবৃত্তিকেই আল্লাহ্ সমর্থন বা অসমর্থন করেন 

নাই। ব্যবহারের তাঁবতম্যেই প্রতিটি জিনিস সু বা কু হইযা ড়াক়্। 
হিংসা-বিরোধ, যুদ্ধ, নরহত্যা ইত্যাদি কার্য তাই সর্ব অবস্থাতেই পাপ 
নহে, ব্যবহার কবিতে জানিলে পাত্রবিশেষে উহারাই হয় অশেষ 
কল্যাণের কারণ।  প্রবৃতিনিচয়েব শুদ্ধিকরণ (891109900 ) তাই 

একান্ত প্রয়োজন। জিহাদ এই ধবণেরই একটি শুদ্ধিকত সংগ্রাম। ইহাকে 

ধর্মযদ্ধ বলা যায়। আল্লার জন্য (ফি সবিলিক্লাহ) যে যুদ্ধ_তাহাই 
জিহাদ। সত্য, সুন্দর ও মংগলেব জন্য ধর্ম ও আদর্শের জন্য আর্ত 

পীড়িত ও ব্যধিতকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টার নামই হইল 

জিহাদ। এ হেন যুদ্ধবিগ্রহ দোষের নক্ব। বরং এইখানেই হইতেছে 

মসু্যত্বের জর্বশেষ্ঠা পরিচয়। জিহাদ তাই ইসলামের 'উিধাপেক্ষা 



১৮৫ মদিলার আকাশে কালোধেখ 

“পুণ্য কার্ধ। বস্তত:ঃ জিহাদ ইসলামের অপরিহার্য অংগ। তাহারক্ষে না 
বুঝিলে ইসলামকে বুঝা যায় না।% 

এই নৃতন শত্তিমন্ত্র হযরত সেদিন মুসলমানদিগের কর্ণে দিলেন। 

যুদ্ধের রৃষ্ণমেঘ মদিনার আকাশে ক্রমেই ঘনায়মান হইয়া উঠ্িতে 
লাগিল। মক্কা হইতে কোরেশগণ অতঙ্কিতে মদিনার উপকণ্ঠে ন্সসিয় 

কয়েকধাব লুটতরাজ করিয়া গেল । 
এই সময় এমন একটি কাণ্ড ঘটিল--যাহাতে যুদ্ধের আবহাওয়া আরও 

ঘোরতর হইয়! উঠিল। কোরেশদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়৷ হযরত 
আব্প্লীহ-ইবনে-জাহশ নামক জনৈক প্রবাসী মুসলমানের নেতৃত্বাধীনে 
একটি গোয়েন্দাদল গঠন করিয়া মক্কার উপকণ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন। 

ত্তাহাদিগকে এই উপদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা সেখানে থাকিমু£ 
কোরেশদিগের গতিবিধি ও সমরায়োজন সম্বন্ধে খোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া 

ফিরিয়া আসিবে। এই দলের লোকসংখ্যা ছিল আট জন। সন্ধানী দল 

মঙ্কার নিকটবাঁ নাখলা নামক স্থানে উপনীত হইলে তাহাদের সংগে 

একটি ক্ষু্ধ কোরেশ বণিফদলের মোকাবেলা হইয়া গেল। তাহারা সংখ্যায় 
ছিল মাত্র সাত জন। বণিকদল অপ্রত্যাশিতভাবে মর্দিনাবাসী মুসলমান- 

দ্রিগকে মক্কার এত নিকটবর্তা দেখিতে পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িল। 
সন্ধানীদলও হঠাৎ শত্রুর সম্মুখীন হওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। 

উভয় দলে তখন সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গেল। ফলে একজন কোরেশ বণিক 

নিহত ও দুইজন বন্দী হইল; অবশিষ্ট চারিজন তাহাদের বাণিজ্য-সভার 
ফেলিয়া প্রাণতয়ে পালাইয়! গেল। 

আব্দল্লাহ, ও তাহার সংগিগণ সেই সব পরিত্যক্ত মালপত্র ও বন্দীদবয়কে 
সংগে লইয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিয়াছিলেন, হযরত তাহাদের 

এই কৃতিত্বে খুব খুশিই হইবেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া 
হযরত তাহাদের উপর অত্যন্ত অজস্তষ্ট হইলেন। এত কাণ্ডের জন্য 
নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পাঠান হয় নাই! অনতিবিলম্বে হযরত বন্দীদ্ধয়কে 

মুক্তি দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বন্দীন্বয়ের একজন মক্কায় কিরিয়া 

ভিহাদকে ন! বুঝিলে সত/ই ইসলামকে বুঝা যাইবে না। জিহাদ সন্ধে বিভ্ৃত ভাবে 

সানা ভাই পাঠকের একান্ত প্রয়োজন। জিহাদের অর্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ এবং আরও নানাদিক 

সম্বন্ধে জানিতে হইলে মৎগপ্রণীত “ইসলাম ও জিহাদ" পুন্তকখাঁনি পাঠ করুন । ৰ 
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গে, খন জন হযরতের চরিজ্র-মাধুধে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম কবুল করিয়া 
মদিনাতেই রহিয়া গেল। 

এই ব্যাপারে কোরেশদিগের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা আরও বাড়িয়া 
গেল। পুর্ণোদ্যমে তাহারা যোদ্ধা! হাতিয়ার, রসাপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দিক হইতে চাদ আসিতে লাগিল। যুদ্ধের 
অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র ক্রয় করিয়া! আনিবার জন্য হাঙ্জার হ্রণমুদ্র/ এবং 
এক হাজার উট লইয়া আবুস্থৃফিয়ান সিরিয়া যাত্র! করিল। 

যথাসময়ে হযরতের কর্ণে এ সংবাদ পৌছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি আবু- 
সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তনের সময় পধিমধ্য হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া 
যাবতীয় অন্তর ও রসদপত্র কাড়িয়া লইতে পারিতেন যুদ্ধের নীতি 

$মূনুদারে ইহা অন্যাঘও হইত না, কিন্তু হযরত তাহা পছন্দ করিলেন না! 
সরুখ-সময়ে অবতীর্ণ হইয়া বীরের মতন যুদ্ধ করিতেই তিনি মনস্থ 
করিলেন। 

আবুম্ফিয়ান সিরিয়া হইতে যুদ্ধের যাবন্তীয উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 

নিবিষ্বে মন্ধায় ফিরিয়া গেল। মঞ্জার তোরণে তোরণে ভেরী বাজিক্তে 
লাগিল; প্রতোক কোরেশ নরনারী যুদ্ধমনাঃ হইয়া! উঠিল। 

অনতিবিলম্বে আবুযহলের নেতৃত্বে নয় শত সুসঙ্জিত পদাতিক ও 

অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী মদ্দিনা পানে অগ্রসব হইল। 

মুহম্মদ এবং তাহার শিহ্াবুন্দকে এবার ধ্বংস ন! করিয়৷ তাহারা ফিরিবে 

না, ইহাই হইল তাহাদের জীবন-মরণ পণ। 
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বারুদ 

যুদ্ধ আসন দেখিয়া হযরত মদিনাবাসীদদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান 
করিলেন। ইতঃপূর্বে যে-সনদপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার একটি 
সর্ত এই ছিল যে, র্দি কখনও বহিঃশক্র দ্বারা মদিনা আক্রাস্ত হয়, তবে 
মুনলমান-অমুসলমান নিধিশেষে সকলে মিলিয়া দেশরক্ষা করিবে। কিন্ত 

সময়কালে দেখা গেল, পৌত্তলিক ও ইহুদীরা সরিয়া দাডাইল- হযরতের 
আহ্বানে সাড়া দিল না। নূৃরনবীর অখণ্ড মদিনার স্বপ্ন ভাডিয়া গেল। 
একট! নূতন সত্য তিনি উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
দেশের মুক্তি-সাধনায় অন্য কেহ যদি যোগ নাই দেয়, তবে এ গুরুভার 
মুদলমানদিগকেই বহন করিতে হইবে। মুসলমানেরা আন্তর্জাতীয়তার 
প্রয়াসী, কাজেই তাহাদেরই উচিত সর্বাগ্রে দেশের রাজনৈতিক সংহতি 

ঘোষণা করা এবং দেশের সকল সম্প্রদায়কে তাহাদেব সহিত যোগ দিতে 

আহ্বান করা। যদি কেহ এ আহ্বানে সাডা না দ্য, তখন সেই মুজি- 
সংগ্রামে নিজেদেরই অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া তিনি আপন 
ভক্তবৃন্দকে পরামর্শের জন্য আহ্বান কবিলেন। সকলেই একমত হইলেন। 
আবুবরুব ও আলি বলিলেন £ কালবিলম্ব না করিয়া মদিনা বাহিরে গিয়! 

কোবেশদিগকে বাধা দান করাই যুক্তিসংগত। হযরত আনসাবদিগেব 
মনোভাবও জানিতে চাহিলেন। আনসারনেতা সাদ-বিন্মাজ তখন 

উঠিয়! ধ্াডাইয়৷ বলিতে লাগিলেন: “হে রন্ুলুল্লাহৎ আনসারদিগের সন্বন্ধে 
চিন্তা করিবেন মা। জীবনে-মরণে সুখে দুঃখে 'তাহারা আপনাকে ছায়ার 

হ্যায় অনুসবণ করিবে। আমাদিগকে যেদিকে যাইতে বলিবেন, সেই 
দিকেই যাইব; যেখানে থামিতে বলিবেন সেইখানেই থামিব।” 

কিন্তু তাহা! সব্েও মুস্ুলমানদিগের মধ্যে দুইটি দল দেখা! গেল; একদল 
মদিনার বাহিরে গিয়া শত্রুদিগকে বাধা দিবার পক্ষপাতী, অপরদল মদিনাতে 
থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে অভিলাধী। প্রথম দল বলিল: শত্রুকে বিনা বাধায 
নগর-সীমান্তে আসিতে দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। দ্বিতীয় দল বলিল: 
নগরের মধ্যেই যখন পৌতুলিক ও ইহ্টীরা যড়বন্ত্রে লি আছে, তখন 
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সমস্ত যুললমানের একযোগে মগর ছাড়িয়। যাওয়াও যুক্তিসংগত নয়। হুষরত 

দেখিলেন, কাহারও কথাই যুক্তিহীন নহে। তাছাড়া তিনি মানুষের মনের 

খবর জানিতেন। মুসলমানদিগের মধ্যে কতকগুলি মুনাফিকও ছিল; 
দুরভিসঙ্গি লইয়াই তাহারা মুসলমান হইয়াছিল । ইছদী ও পৌতলিকদের 
সহিত তাহাদের গোপন সংযোগ ছিল। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দৃরবর্শা 
হযরত ভক্তবৃন্বকে দুই দলে বিভক্ত করিলেন ! যাহারা মদিনায় থাকিতে 
চাহিলেন, তাহাদিগকে মরদিনাতেই রাখিয়া দিলেন। আর যাহার! অগ্রসর 
হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি সেনাবাহিনী গঠন 
করিলেন! কেবলমাত্র সেই সব বিন্দাদিল্ সাচ্চা বীরবৃন্দকেই তিনি গ্রহণ 
করিলেন--যাছারা আল্লার নামে_ ইসলামের নামে শহীদ হইতে জব্দা 
প্রস্তত। এরুপ মুসলমানেব সংখ্যা মালল মাত্র ৩১৩ জন! তাহার্দেরও 

আবার অন্ত্রশ্্ নিতান্ত মামূলী ধবণেব। অশ্বারোহী সৈন্য হইল মাত্র 
একজন। 

হযরত ইহাতেই জস্তষ্ট হইলেন। তিনি বুঝলেন : বিজয়-লাভের 
প্রধান উপকবণ সংখযাবল নহে__মনোবল। 

এই ক্ষুত্ব বাহিনী লইয়াই হযবত আজ বাহির হইলেন সেনাপতির 

বেশে! তিনশত তের জন বীরের হস্তে তিনশত তের খানি নাঙা তলোয়ার 

রৌদ্রকিরণে ঝলমল করিয়া উঠিল! “আল্লাহ₹-আকবর, ধ্বনিতে মরু-গগন 
গ্রকম্পিত হইতে লাগিল । 

ইসলাম আজ দর্বপ্রথম দৃপ্ত তেজে মাথ। তুলিয়া! দ্াডাইল। তাহার 
প্রচ্ছন্ন রণমূতি আজ প্রথম জগতে আত্মপ্রকাশ করিল। তুমি অন্যায় 
করিয়া আমার গালে চড় মারিবে, আর আমি তোমার পায়ে লুটাইয়া ক্ষমা 
ভিক্ষা করিব, অথবা অন্য গালটি ফিবাইয়া দিব--ইসলাম তাহা নহে। 
দুনিয়ার ঝঞ্জাট ঝামেলা হইতে নিরাপদে থাকিধার জন্য সব্্যাসী সাজিয়া 

বনে যাইব ইসলাম তাহাও নহে! ইসলাম জীবনের ধর্ম। আত্মবিলুপ্তি বা 
পশ্চাদপসরণ তাহার বাণী নহে। সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হও--ইহাই তাহার 
বাণী। জালিমকে বাধা দাও, মযলুমকে রক্ষা কর, সত্য ও আদর্শের জন্য 

তরবারি ধর, প্রয়োজন হইলে মার, প্রয়োজন হইলে মর--ইহাই ইসলাম। 

ইসলামের তরবারি নিরপরাধকে আঘাত করিবার জন্য নহে- আত্মরক্ষার 
জন্য, ন্যাক্সনীতি ও জত্প্রতিষ্ঠার জন্য--অন্যায়ের ধথাযোগ্য প্রতিকারের 



১৮৯ বাদর- মু 

জন্য। ভীরু হায়ের মিনতি অথব৷ কাপুরুষতা ইসলামে নাই। ইসলাষ 
বলিষ্ঠ ধর্ম__ন্বতাবের পটভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা। ম্বভাবে যাহা আছে, 

ইসলামেও তাহা আছে। 
এই মহাসত্যকেই হযরত আজ প্রথম রূপ দিলেন। এভদিন তাহার 

এক হাতে ছিল কুরআন, অপর হাত ছিল শূন্য; সেই শুন্য হাতে এবার 

তিনি তুলিয়া লইলেন তরবা।র। “এক হাতে কুরআন, অন্য হাতে 
তরবারি মাসষের এই মহিমময় মুতি দেখিয়া কোন্ অর্বাচীন ইহাকে 
নিন্দা করে? এর চেয়ে মানুষের সুন্দরতর মৃতি আর কী হইতে পারে? 

সত্যের সহিত শক্তির এই যে মিলন-এ কি ঘ্বণার? এ কি নিন্দার? 

কিছুতেই নয। শক্তি ছাডা সত্য দীড়াইতেই পারে না। পক্ষান্তরে 
শক্তি । যদি সত্যাশ্রর়ী না হয়, তাহা হইলেও মানুষের অশেষ দুর্গতি ও 

অকল্যাণ ঘটে। জত্যহীন শক্তি জুলুমে রূপান্তরিত হয়। জগতে বৃহত্তর 
কল্যাণের জন্য সত্য ও শক্তির সমন্বয়ের তাই একাস্ত গ্রয়োজন। ইহাতে 
শক্তিও ্ুুনিয়ন্ত্রিত হয়, সত্যও উন্নতশিরে তাহার পথ কাটি্না চলে। প্রত্যেক 

মানষেব জীবনে তাই চাই সত্য ও শক্তির যুগপৎ সাধনা । সত্যের আলে! 
যদি আমাকে পথ দেখায়, সকল মিথ্যা_-সকল ভ্রান্তি-সকল অসুন্দর 

হইতে আমাকে বাঁচাইয়া চলে, সংগে সংগে আমার তরবারি যদি আমাকে 
দেয় সকল বাধা-বিম্নকে জয় করিবার বিপুল প্রেরণা, সকল ভীরুতা ও 
অবিশ্বাসকে দূর করিয়া সে দি দেয় আমার অন্তরে অসীম সাহস ও 

মনোবল, তবে আমার ভয় কী? লক্ষ্যস্থানে আমি গৌছিবই। 
ইসলামের সহিত তরবারির এমনই সম্বন্ধ । 

কুরআন ও তরবারি তাই আদৌ অসমঞ্জস নহে। 
বস্তত; ইসলাম. মুসলমানকে ছুইটি জিনিসই দান করিয়াছে; একটি 

কুরআন, আর-একটি তলোয়ার। ত্যাগ ও ভোগের-_সত্য ও শক্তির_ 
দীন ও ছুনিয়ার__দুই চমৎকার প্রতীক এই কুরআন ও তলোয়ার । 

ইহাই মুসলমানের সাচ্চা চেহারাঁ_ইহাই তাহার সত্যিকার পরিচয়। 

এই এক হাতে তরবারি, অপর হাতে কুরআনধারী নওমুসলিমকেই আজ 

আবার আমরা সারাপ্রাণ দিয়া কামনা করি । 

এমনই আদর্শ একদল মুসলমানকে লইয়! সেনাপতি মুহম্মদ মদিনা 

হইতে বাতা! কৰিলেন। | 



'বিশ্বর্দবী ১৯০ 

ভুইদিন পথণ্গ্রবাশ করিবার পর, তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে হবরত সদল- 
বলে ধদর-প্রাস্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন। 

দেন বৃহস্পতিবার । দ্বিতীয় হিষরীর রমধান মাস। 

বদর-প্রাস্তরের তিনদিকে ছিল ক্ষুত্র ক্ষুত্র পাহাড়। পুর্বদিকের একটি 

পাহাড় হইতে একটি ক্ষীণ বর্ণাধারা সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত 
হইতেছিল । ওয়াকিফহাল ব্যক্তিদ্রিগেব পরামর্শে হযবত সেই ঝর্ণার উৎস- 
মুখ অধিকার করিয়া তথায় ঘাটি গাডিলেন! খজুরি-শাখা ও পত্রাদি দ্বারা 

হযরতের জন্য একটি ছাউনী প্রস্তুত করা হইল। সেই ছাউনির মধ্যে 

হযরত রাত্রিযাপন করিলেন। সা'দ-বিন্মা'জ সারারাত্রি সেই ছাউনি পাহারা 
দিলেন। 

নামাষ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়! সারারান্রি কাটিয়। গেল। 

ভোর হইতে-নাহইতেই বেলালের কণ্ঠে স্ুমধুব আযানেব সুর ধ্বনিত 

হইয়া উঠিল। মুসলমানগণ সৈনিকবেশে কাতাবে কাতারে দীড়াইয়া 

হযরতের পিছনে নামায পড়িলেন। 

নামায শেষে হযবত সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইতে হুকুম দিলেন। 
যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, সেইরপভাবে ব্যুহ রচনা! কারলেন। তারপর 

সকলকে উপদেশ দিয়া বলিলেন: “সাবধান, কেহ স্থানত্যাগ করিও না। 

আমার বিনানুমতিতে কেহ অগ্রআক্রমন করিও না। যদি অশ্বারোহী 

সেনাদল দ্বারা শক্ররা আক্রমণ করে, তবে তীর মারিয়া তাহাদের অগ্রগতিকে 

প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিও ।” 

ইহাই বলিন্না হযরত আপন শিবিরে প্রবেশ কবিলেন। তথায় গিয়া 

তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন। এই সংকটমুহুর্তে জীবনের চরম এবং পরমবন্ধু 
আল্লাহতালার শরণ লইলেন। প্রাণের সকল আবেগ মিশাইয়া প্রার্থনা 
করিলেন : “প্রভু হে, এই মুষ্টিমের সত্যের সৈনিক দলটিকে তুমি কি 
বাচাইস়্া বাখিবে না? ইহারা ধদি আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তবে তুনিয়ায় 
তোমার নামের মহিমা-প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে! বলিতে বলিতে হযরত 

একেবারে ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া! পড়িলেন। 
এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ শীহার রম্থুলকে এই আশ্বাসবাণী 

গুনাইলেন £ 

“্্যায়বানদিগকে নুসংবাদ দাও! নিশ্চন্ই তোমার ভ্রাতু ধিশ্বাপদিগের 
» শান ক ও যকাগী, ৭ ৩ এ 0 পরল ৪ পি কলি কো এ 



-১৯১ বদর-মুদ্ধ 

নিকট হইতে শক্রদিগকে দূরে রাখিবেন, কারণ আল্লাহু অবিশ্বাসী- 
দগকে ভালোবাসেন না” _-( ২২ £ ৬৮) 

হযরত উৎফুল্ল হইয়া বাহিরে আসিলেন। আবুবকরকে ভাকিয়া 
বলিলেন £ সুসংবাদ! আল্লাহ্ নিশ্য়ই আমাদিগকে সাহাষ্য করিবেন। 
ভয় নাই, যুদ্ধে আমর! নিশ্চয়ই জন্নযুক্ত হইব।” 

ওদিকে আবুষহল মুসলমানদিগের সংখ্যানির্ঁয় করিবার জন্য ওমায়ের 

নামক জনৈক অশ্বারোহীকে আদেশ দিলেন; ওমায়ের ভ্রুতবেগে ঘোড়া 

ছুটাইয়া মুসলমানদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিল ; মুসলমানেরা 
সংখ্যায় তিন শতের বেশী হইবে না। 

শুনিয়া আবুযহল নিশ্চিত বিজয়ের গবে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। 
কালবিলম্ব না কবিয়! সে যুদ্ধারস্তের আদেশ দিল। 

কিন্তু কোরেশ নেতৃগণ একমত হইতে পারিল নাঁ। চঠিস্তাশীল কোন 

কোন নেতা আবুষহলকে বুঝাইয়া বলিল £ “এই যুদ্ধে আমাদের কী লাভ 
হইবে? তিনশত মুগলিম যোদ্ধাকে নিহত করিতে হইলে আমাদের মধ্য হইতে 
অন্ততঃ তিনশত বাছা-বাছা! কোরেশ বীরকে প্রাণ হারাইতে হইবে ! কোরেশ 

গোত্রের শ্রেষ্ঠ নেতা বা যোদ্ধাদ্দিগকে হারাইয়! বিজয়লাত করিলেই বা আমাদের 
এমন কী গৌরব বাডিবে? আর বিজয়লাভ যে করিবই, তাহারই বা নিশ্চযতা 
কোথায়? কাজেই, যুদ্ধ না করিয়া আমাদের ফিরিপ্া যাওয়াই সমীচীন |» 

কিস্ত আবুষহল এ যুক্তি মানিবে কেন? মুহম্মদ এবং তাহার ভত্তবৃন্দকে 

ধ্বংস করিবার খন এমন ন্থযোগ মিলিয়াছে, তখন সে তাহ! হেলায় হারাইতে 
রাজী নয়! যুক্তিদাতাদিগকে সে ভীরু”, “কাপুরুষ বলিয়৷ ধিজ্ার দিতে 
লাগিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে সুফল ফলিল। ঘুমস্ত কোরেশ-অভিমান 
জাগ্রত হইয্বা উঠিল । যুদ্ধের জন্য সকলেই একমত হুইয়। গেল । 

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখনকার রীতি অনুসারে প্রথমে যুগ্বযুদ্দ আরম্ভ 

হইল। কোরেশদিগের মধ্য হইতে ওতবা, তাহার ভ্রাতা শোয়েবা এবং পুন্ 
অলিদ বাহির হইয়া আসিয়া আস্ফালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল : 

“ওরে কাপুরুষ মুসলমানগণ, ফার এমন বুকের পাটা, আয় ত দেখি! সুন্ধ 
কারে বলে একবার দেখে যা” এখানে !” 

এই আহ্বান শুনিয়া আনসারদিগের মধ্য ছুইতে তিনজন বীর লাফাইয়া 
উঠিলেন। কিন্ত মহামুব 'নুলুল্লাহ, তীহাঁদিগকে দির করিলেন! ভিনি । 



বিশ্বনবী ১৯২ 

ভাবিলন : প্রথমেই যর্দি আনসারগণ যুদ্ধে নামে এবং যদি তাহার্দের কেহ, 
নিহত হয় তবে লোকে বলিবে মোহাজেরদিগকে নিরাপদে রাখিক্বা হযরত- 

আনারদিগের দ্বারাই যুদ্ধ চাঁলাইতেছেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি আপন 
পরমান্ঠীয় হামজা, ওবায়দা ও* আলিকে আহ্বান করিলেন। আদেশক্রমে 

তৎক্ষণাৎ বীরব্রয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ওখবার সহিত হাম্জার» 
শোয়েবার সহিত ওবায়দার এবং অলিদের সহিত আলির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
মূহ্র্ত মধ্যে বীরকেশরী আলির এক আঘাতেই অলিদের শির তুলুষ্ঠিত হইয়া 
পড়িল! তদ্ষ্টে ওত্বা অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া ভীমবিক্রমে হামজাকে 
আক্রমণ করিল, কিন্ত অল্লক্ষণের মধ্যেই হামজা তাহাকে জাহান্নামে 

পাঠাইয়া দিলেন | পর্নষত্রিবর্ধবয়স্ক ওবায়দাও শোয়েবাকে নিহত করিলেন 

বটে, কিন্ত শোয়েবার তরবারির আঘাতে তিনিও গুরুতবরূপে আহত হইয়া 
ধরাশায়ী হইলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই শাহাদাৎ লাভ করিলেন। 

ওতবাকে এত শীঘ্র সবংশে নিহত হইতে দেখিয়া কোরেশগণ স্তত্ভিত 

হইয়া গেল। ছন্বযুদ্ধে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া এইবার তাহারা 
সমবেত আক্রমণ আরম্ভ করিল। এদিকে গুসলমানগণও বিজয়ের প্রথম 

হচনায় অধিকতব অনুপ্রাণিত হইয়া ছিগুণ উৎসাহে শক্রনিপাতে অগ্রসর 

হইলেন। 

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রের ঝ্ধণায় ও সৈম্যদিগের রণহুংকারে 
বদর-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল। 

অপূর্ব এই জংগ্রাম! নব অন্ত্রশস্ত্রে ক্ুসঙ্ষিত এক হাজার যোদ্ধার 

বিরুদ্ধে মামুলি হাতিয়ারধারী মাত্র ৩১৩ জনের যুদ্ধ! এমন অসম যুদ্ধ 
কে কোথায় দেখিয়াছে? কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া মহানবী আজ এমন 
ছুঃসাহসিক কার্ষে অগ্রসর ? যুক্তিজ্ঞান যাহাতে সায় দেয় না, তেমন কাধ 
করিতে তিনি কেন এত লালান্লিত। 

এর একমাত্র কারণ ; হযরতের শক্তি বাহিরে ছিল না, ছিল তাহার 
অন্তরের গোপন-গহনে। তিনি বুঝিয়ান্ছিলেন, এযুদ্ধ মক্কামদিনার যুদ্ধ 

নয্-_.কোরেশ-মুসলমানের যুদ্ধ নয়-ইহা জন্ধকার ও আলোকের যুদ্ধ 

দিথ্যা ও সত্যের যুদ্ধ_অবিশ্বাস ও ঈমানের যুদ্ধ। 

প্রচগ্ডবেগে যুদ্ধ চলিতেছে। ঘুর হইতে হযরত এই যুদ্ধের ভীষণতা। 

সাক্ষ্য করিস! স্থির গাকিতে পারিলেন না। পুরান শিবিরাজ্যন্তরে .্রবেশ 



১৪৩ বদর-যুন্ধ. 

করিয়া কাত্তরকণ্ঠে প্রার্থশ করিলেন £. “হে মার প্রন, আমার সহিত তুষবি 
যে ওয়াদা! করিয়াছে, তাহা পুর্ণ কর।” বলিতে বলিতে তিনি একেবারে 
আত্মহারা! হইয়া পড়িলেন। দেছের উত্তরীয়ধানি ব্ঘলিত হইয়া পড়িয়া খ্নেল। 
ত্দু&্টে আবুবকর তাড়াতাড়ি ছুটিয়৷ আসিয়া “ উত্তরীয়খানি তাহার গায়ে 
জড়াইয়া দিলেন এবং তাহাকে আলিংগন করিয়া বলিতে লাগিলেন £ “হযরত, 
যথেষ্ট হইয়াছে; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহার ওয়াদা পুর্ণ করিবেন ।” 

আল্লার নিকট হইতে অভয় বাণী আসিল। হযরত আশ্বস্ত হইয়। 
বাহিরে আসিলেন। 

মুসলিম বীরবৃন্দ তখন বিপুল বেগে যুদ্ধ করিতেছেন । ছুর্বার গতিতে 

তাহার! বৃহ ভেদ করিয়া শক্রদিগকে নেস্তানাবুদ্র করিয়া চলিয়াছেন। এক-একজন 
বীর চার-পাচজন শক্রকে নিপাত করিয়! তবে শহীদ হইতেছেন। 

এই সময্ষে মো'আজ ও আব্,ল্লাহ নামক দুইজন মুসলিম তরুণ আপন 
ত্যাগ ও অসামান্য বীরত্ব দ্বারা এই যুদ্ধকে আশু পরিসমাস্ত্রির দিকে আগাইয়া 
দিলেন। আবুষহলকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা জীবন-পণ করিয়! 
অগ্রসর হইলেন। 'আবুষহল তখন বৃযৃহবেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। 
যুবকন্ধয় বিছ্যৎগতিতে সেই ব্যুহ ভেদ করিয়া অতর্কিতে আবুষহলকে আক্রমণ 
করিলেন । মো'আজের এক আঘাতে আবুযহলের একটি পদ ছিন্ন হইয়া 

গেল। বাধ্য হইয়া সে ভূতলশায়ী হইল। পিতার এই মারাত্মক বিপদ 
দেখিয়া একরাম ছুটিয়া আসিয়! মো'আজকে আঘাত করিল; সেই আঘাতে 
মো"আজের একটি বাহু ছিন্ন প্রায় হইয়া ঝুলিতে লাগিল। মো'আজ 

দেখিলেন, তাহার আপন বাহুই তাহার শক্র হইয়াছে; তৎক্ষণাৎ তিনি 
দৌছুল্যমান বাহুটিকে পদতলে চাপিয়া ধরিয়া এমন জোরে ঝটকা টান দিলেন 

ষে, বাহুটি ছির হইয়! ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন মো'আজ হ্বচ্ছন্দচিত্তে 
অপর হস্ত দ্বারা তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন। মো"আজের এই 
শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া! আবহুল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্থ আসিয়া! ঈীড়াইলেন। 

আবুষহল তখনও জীবিত ছিল, আবছুল্লার এক আঘাতে তাহার ছিন্ন মব্যক 

ধূলায় ল্টাইয়া পড়িল। 
আবুষহলের মৃত্যুর সংগে সংগে কোরেশ সেনাদল ছজ্ভংগ হইয়! 

পলাগ্নন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলিমগণ সাফল্যের স্চনায় দ্বিগুণ 
উৎসাহিত হইয়া! কোরেশদিগের পশ্চাদসুস্রণ করিলেন। অনেককে নিহত 



বিগ - ১৯৬, 

করিব, অনেঞ্ছকে বন্দী করিলেন? মুসপিয সৈগাবা ইচ্ছা করিলে এই- 
ুধোগে আরণ'খহ শঙ্ষুকে নিইত করিত পাঁরিতেন) কিন্ত প্রেম-করুণায় 
মূর্ত 'ছঘি যুহশ্মদ ! বাহিরে কঠোর হইলেও অন্তর তাহার হউভাগ্য মাঁচুদের" 
ব্দেনীয় কাঁদিয়া ফিরিতেছিল । 'তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন £ “উহারদিখকে 
মারিও না? বেচারীদের অনেকেই অনিচ্ছাঁসত্থে আমাদের তিরুদ্ধে যুগ 
করিতে আসিয়াছে ।” 

হযরতের আদেশ শুনিয়া মুসলিমদ্রিগের অনেকেই বিস্ময় মানিল। এমন 
সুযোগও কেহ ছারায়! কিন্তু উপায় নাই! নেতার আদেশ ! 

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের ৭* জন নিহত" আর ৭* জন বন্দী হইল। 
ধে কজন কোবেশ নেতা হযরতের প্রধান বৈরীদ্ূপে এতকাল হাহা 

বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই এই যুন্ধে 
প্রাণ হারাইল। 

মুসলমানদিগের পক্ষে মাত্র ১৬ জন শহীদ হইলেন। বছু অস্ত্রশস্ত্র ও 

রসদপত্র মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। বদর-প্রাস্তব আবার শান্ত ভাব 
ধারশ করিল। সত্যে বিজয়ে ও মিথ্যার পবাজয়ে সাবা প্ররুতি যেন 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 

হযরত ও তাহার শিশ্তগণ এই বিজয়ের মধ্যে আল্লাব মহিমা ও করুণারই 
মূর্ত প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। তক্তি ও রুতজ্ঞতাঁয় সকলেব মস্তক বারে বারে 
আল্লার উদ্োস্টে নত হইয়! পড়িতে লাগিল । 

বদর-যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। এই মহাযুদ্ধ ইতিহাসে এক যুগ-প্রবর্তক 

ঘটনা । যে সমন্ত মুসলিম বীর বদবযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, পর- 
বন্তিকালে তাহাবা আরও অনেক বড় ব্ড যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কবিয্াছিলেন, 
এবং অনেক দেশজয়ও কধিয়াছিলেন, কিন্ত সে সব জন্বগৌরবকে কোন 
মূল্য না দিয়া বার-যুদ্ধে জড়িত থাকাকেই তাহারা জীবনের পরম সৌভাগ্য 
ও গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। ইরাকের শাসনকর্তা কুফা-নগরীর 

স্থাপয়িতা পারস্ট:বিজয়ী মহাবীর সা'দ অশীতিবর্ধ বয়দে মরণ-শধ্যায় শুইয়া 
বলিয়াছিলেন : “বদরধুদ্ধের পরিহিত বর্ষ আমাকে পরাইয়া দাও, এই 

বেশে মরিধ বলিয়া আমি উহা! এতদিন তুলিয়া রাখিক্নাছি।” বান্তবিকই 
বার-ধুদ্ধের গুরুত্ব এবং গৌরব মিথ্যা নয়। ইসলামের অগ্রগতি এইখান 
হইতেই শু হইয়াছে। এতদিন গে ছিল নিরীহ, এখন সে হইল নির্ভীক । 



১৯৫ বদর-যুদ্ধ 

এতদিন মে ছিল শান্ত ও সংযত, এখন সে হইল দৃর্বার-_ প্রাণ-মাতাল ও 

গতিশীল। আল্লাহতাল৷ এই জন্য কুরআন শরীফে বদয়-বিজয়ের দিনকে 
“মুক্তির দিনঃ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সত্যই ইহ! মুক্তির দিন। 
বিধ্মীরা ইসলামকে কবলিত করিবার জন্য সমন্ত আয়োজন করিয়াছিল, কিন্ত 
ইসলাম লকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া এইদিন বিজয়ী বেশে বাহির হইয়া আসিল। 

বস্ততঃ বদর-যুদ্ধের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছিল। হযরত 
যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিতেন, তবে ইসলামের ইতিহাস 
অন্যরূপেও লিখিত হইতে পারিত। কোরেশগণ ত মদিনা আক্রমণ করিতই, 
অধিকন্ত নগরের পৌত্তলিক, ইন্ুদী ও মুনাফিকগণও তাহাদের সহিত যোগ 
দিত। ফলে ইললাম ও তাহার মহাপয়গন্ধবের ভাগ্যে কী ঘটিত, কে 

বলিবে? 

পক্ষান্তরে বদর-বিজয়ে মুসলমানগণ এক নৃতন জীবনের সন্ধান পাইলেন। 

তাহাদের মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকাইয়া আছে, অগণিত শক্রব সংগে যুদ্ধ 
কবিযাও তাহারা যে জয়ী হইতে পাবেন, শত্রসেনার সংখ্যা দেখিয়! তাহার। 

য মোটেই শংকা মানেন না, তাহারা যে ছুবার-_ছুর্ঘমনীয়। এই বিশ্বাস 

তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ইসলাম যে আল্লার মনোনীত ধর্ম, 
হযরত যে অত্যসত্যই আল্লার প্রেবিত বল্ল, আল্লাহ্ যে মুসলমানদিগেব 
স্হায-এ কথ! সকলের মনেই দাগ কাটিয়া বসিল। হযরত এতদিন 

ধেদাবী করিয়া আদিতেছিলেন এবং যে-আশার বাণী শুনাইতেছিলেন, 

বদব-যুদ্ধে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইল। আবও একটি সত্য মুসলমানেবা 
উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সেটি হইতেছে ঃ সংগ্রাম না করিলে জীবনযুদ্ধে 

জয়লাভ করা যায ন।। 



পরিচ্ছেদ : ৩ 
বর-যুদ্ধের পরে 

বিজ্ঞয়লব্ধ রণসভার ও বন্দীদিগকে লইয়া সত্যের সৈনিকদূল মর্দিনায় ফিরিয়া 

চলিলেন। আবার গগন-পবন প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল; “আল্লাহু 
আকবর !?” 

ওসায়েল নামক স্থানে আসিয়া বীরল রাত্রিগ্রবাস করিলেণ। কিন্ত 

মদ্দিনাবাসী মুসলমানদিগের উৎকগ্ঠার কথা ভাবিয়া হযরত পেখান হইতে 
জায়েদ এবং কবি আবছুল্লাকে বিজয়বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য সত্ব 

মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। আল-আকিক উপত্যকা পর্যন্ত দুতঘয় এক- 
সংগেই আসিলেন। তারপর ঘোষণ। করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া! দুইজন 

দুইপথ দিয়া নগরেপ্রবেশ করিলেন । আবদুল্লাহ্ কোবা এবং পাবত্য মদিনার 

দিকে চলিয়া! গেলেন; জায়েদ সোজা নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। 

হযরতের প্রিয় উট “আল-কাসোয়া'র উপরে জায়েদ উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু 

ইহাতে এক বিপরীত ফল ফলিল! ইহুদী ও কোরেশগণ যখন দেখিল, 

হযরতের উট লইয়া! জায়েদ ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাহারা আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়! উঠিল, ভাবিল মুহম্মদের দফা রফা হইয়াছে, নতুবা! তাহার 
উট এন্ন্পভাবে ফিরিয়া আসিবে কেন? কিন্তু জায়েদ যখন উচ্চৈঃগ্বরে 

ঘোষণা করিয়া উঠিলেন : “হে মদিনাবাসীগণ ! আনন্দ কর! কোরেশদল 

সম্পূর্ণরূপে পরাক্তিত হইয়াছে; আবুযহল ও অন্তান্তা কোরেশনেতা নিহত 
হইয়াছে; হযরত শীঘ্রই সেনাদলের সংগে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাহারা 

“হায়! হায়”! করিয়া উঠিল। মনে হইল সমস্ত আকাশ ভাঙিয়া তাহাদের 

মাথায় পড়িল। 

পক্ষাত্তরে মুসলমানগণ এই বিজয়বার্তা শ্রবণে আনন্দে আত্মহারা হইয়া 

উঠিলেন। যুবক ও বৃদ্ধেরা মুহ্মুহঃ তকবীরধ্বনি করিতে লাগিলেন, 
বালক-বালিকারা! দফ বাজাইয়৷ গান গাহিতে লাগিল; সমত্ত মুসলিম-মদিনা 

হযরতকে অভিনন্দিত করিবার জন্য উদ্গ্রীব হুইয় রহিল ! 
পরদিন হযরত মদিনায় পৌছিলেন। আবালবৃদ্ধনিতার মুবারকবাদ ও. 

আনন্দ-কলরবে মদিনা আবার মুখর হইয়া উঠিল । 



১৯৭ বদর.বুদ্দের পরে 

যুদ্ধলন্ধ যাবতীয় সম্পদ পধিমধ্যে সাফ! নামক স্বানে সকলের মধ্যে 

বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ভাগবাটোয়ারা লইয়া একটু বিভ্রাট ঘটিল। 

যাহারা নিজের জীবন বিপর করিয়া যুদ্ধে দারিতপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন এবং যাহার] অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া অন্য কার্যে 

ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাদের সকলকেই সমান অংশ দেওয়া হইবে কিনা, ইহাই 

লইয়া একটা মতবিরোধ দেখা দিল। কিন্তু অচিরেই সব গণ্ডগোল মিটিয়া 

গেল। হযরত এ জন্বদ্ধে আল্লার নির্দেশ লাভ করিলেন । তান্ুসারে 

একপঞ্চমাংশ "আল্লাহ্ এবং রন্মুলের জন্য রাখিয়া বক্রী সমস্তই সৈম্যাদিগের 

মধ্যে সান অংশে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। আবুযহলের ব্যবহৃত 

বিখ্যাত "জুলফিকার, তরবারিখানিও যুছ্ধলন্ধ দ্রব্যসম্ভারের অন্ততুক্তি ছিল। 

হযবত নিজে সেখানি গ্রহণ করিলেন । 

হযরত মদিনায় পৌঁছিয়াই শুনিতে পাইলেন, তাহার প্রিয় ছুহিতা 

রোকাইয়া আর এই ছুনিয়ায় নাই। রোকাইয়াব পীড়া গুরুতর জানিয়াই 

তাহার স্বামী ওসমান বদর যুদ্ধে যোগদান কবিতে পারেন নাই। হযরত 

জানিতেন, রোকাইয়ার পীড়৷ মারাত্বক; কিন্তু বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বান 

যখন আসে; মানুষ তখন ব্যক্তিগত কর্তব্য বা স্ুুখস্ুবিধার দিকে তাকাইতে 

পারে কৈ? হযরতকে তাই বাধ্য হইয়াই মৃত্যুাকাতর কন্যার মাযা পরিত্যাগ 

করিয়া যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল । 

যথাসময়ে বন্দিগণ মদিনায় আসিযা উপনীত হইল। এসব বন্দীদিগের 

প্রতি হযরত যে-আদর্শ ব্যবহার দেখাইলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার 

তুলনা মেলা ভার। হযরতের আদেশে মদিনার আনসার এবং মোহাজেরগণ 

সাধানুসারে বন্দীদিগকে নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়া আপন 

আপন গৃহে স্থান দিলেন এবং আত্মীয়-কুটুষ্বের মতই তাহাদের সহিত ব্যবহার 

কবিতে লাগিলেন । পরবর্তী কালে এই বন্দীদিগের একজন প্রকাশ্যে 

ঘোষণা করয়াছিলেন : দ্মদ্িনাবাসীদিগের শিরে আল্লার রহম নাষিল 

হউক! তাহারা 'মামাদিগকে উটে চড়িতে দিয়া নিজেরা পায়ে ঠাটিয়া 

গিয়াছে; নিজেরা শুষ্ক খেজুব খাইয়া আমাদিগকে রুটি পাইতে দিয়াছে।” 

বলা বাহুল্য, এই মহান্ুভবতা বিফলে গেল না। বন্দীদিগের মধ্যে 

অনেকেই হযরত এবং তাহার শিষ্যদিগের উদারতায় মুগ্ধ হইয়! ইসলাম 

গ্রহণ করিল এবং এইরূপে অস্তরে-বাহিরে মুক্ত হইল। যাহারা ইসলাম. 



স্রন্রী ১৪৮ 
টি করিল না, তাহাদিগের প্রতিও কোনরূপ অস্ন্ধারহার রর! ভূষ্ল না! 

ুষ্টিম্পাভ না করা পর্ধস্ত তাহারা একই ভাবে আদৃত হইতে লাগিঙা। 
পর্থীজয়ের কলংক ও গানি ভুলিয়া! বন্দীদিগের মুক্তিন জন্য মদিনায় দূত পাঠাইতে 
ক্ন্রেশদিগের অনেক বিলঘ ঘটিয়াছিল। এই দীর্ঘ ছিন ধরিয়া! বন্দিগণ 
সমান ভাবে মুসলমানদিগের সেবাযত্র পাইতে লাগিল। 

বন্দীদিগেব মুক্তিদান ব্যাপারেও হধরত কম সহ্য়তা দেখান নাই। 

বন্দীদিগেব সাধ্যান্সসাবে তিনি মুজিপণ নির্ধাবণ করিয়াছিলেন। যাহার! 

সংগ্গতিসম্পন্ন, তাহাদের প্রত্যেককে ২৯০০ হইতে ৬০*০ ফ্েবহেম দিতে 

হইয়াছিল, কিন্তু দবিদ্র লোকদিগের জন্য তিনি মাত্র ৪** শত দেরহেম 
ধার্য করিয়! দিয়াছিলেন। যাহারা নিতাস্তই অক্ষম ছিল, হযরত তাহা" 

দিগকে বিনাপণেই মুক্তি দান কবিয়াছিলেন। আবার বন্দীদিগের মধ্যে 
যাহারা শিক্ষিত ছিল, তাহার্দের সম্বন্ধে সুন্দর ব্যবস্থা করা হইম়াছিল। তাহাদেব 
প্রত্যেককে মদিনার দশটি বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিতে বলা 

হইয়াছিল এবং উহাই তাহাদের মুক্তিপণরূপে গণ্য হইয়াছিল। শিক্ষার প্রতি 
হযরতের এই অনুরাগ সত্যই প্রশংসার্ঘ। অবশ্য সকলের প্রতিই যে নিধিচারে 

সমান ব্যবহার কব! হইয়াছিল, তাহা নহে। বন্দীদিগের মধ্যে ছুই জন 

পাষগডকে তাহাদের দুস্কৃতির জন্য কিছুতেই ক্ষমা কর সম্ভব হয় নাই। 

তৎকালীন যুদ্ধবীতি অনুসারে তাহাদেব প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল । 
বদর-যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পব হ্যরতেৰ পারিবারিক জীবনেব 

প্রধান ঘটনা-_-আলির সহিত ফাতিমার বিবাহ। বদর-যুদ্ধে বীরবব আলিই 
সর্বাপেক্ষা অধিক বীবন্বেব পৰিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে তাই যেন তিনি 
তাহাব সেই রুতিত্বের পুরস্কার লাভ করিলেন। হযবতের প্রিয় ছুলালীকে 

লাভ কবা সত্যই কি মানব-জীবনেব একটা চরম পুবস্কার নয়? আর আলি 

ছাড়। এই চুর্লত রত্ব লাভ করিবার যোগ্যত| কাহারই বাছিল। যোগ্য পাত্রে 
যোগা পুরস্কারই অপিত হইয়াছিল। হযরত নিজে খুতবা পড়িয়া আলি ও 

ফাতিমাকে পরিণক-সজ্ে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। বিশ্বের ছুই শ্রেষ্ঠ সম্পদ-_ 

সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের মৃতিমান আদর্শ__হযরত হাসান-হোসেন-__ 
ইহাদেরই সন্তান । 

বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত ইহুদীদিগের ক্রিয়াকলাপ ও 

গতিবিধির প্রতি দুটি দিলেন । পুর্েই বলা হইয়াছে, ইন্ধদীরা মকায় 
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কোরেশদিগের সহিত বড়যন্ত্রে লিঙ্ক ছিল। জয়ের মধ্যে বহু গোপন 
পত্রদিনিময় হইত। খান্ছরাঁজ-বংদীয় আবছুজাহ কোরেশফিগের সহায়তায় 
হঘরতের বিরুদ্ধে দীড়াইবে, এইরূপ ছিল তাহার্দের মতলব এবং সে খ্রন্ম 
তাহারা গ্ুযোগের অপেক্ষা বসিম্বা ছিল। কিন্ত বার যুদ্ধে কোরেশদিগের 
ভাগ্যবিপর্ধয় টায় ইহুদীরা একেবারে নিরাশ হইয়া! পড়িল। 

হযরতের সহিত ইন্দীর্দিগের বিরোধের প্রধান কারণ ছিল: উভয়ের 

আদর্শগত পার্থক্য । ইছ্দীরা ছিল ুদধোর, হযবত ছিলেন সুদের ধোর 
বিরোধী) ইহারা! ছিল পরম্বাপহরণকারী, নির্মম ও শোষণ-প্রয়াসী, হধরত 
ছিলেন মাস্ষের দরদী এবং দুর্গতদিগের সাহায্যকারী; ইহুদীরা ছিল 
মান্গষে-মান্ষে ভেদবুদ্ধিদাতা, হুধরত ছিলেন সাম্য-মৈত্রী-শ্বাধীনতার উদ্গাত। | 
এছেন মুহম্মদকে তাহারা সঙ্থা করিবে কিরূপে? ইহ্দীরা তাই ভাবিলঃ 

মুহস্মদের জন্যই যখন তাহাদের সমস্ত স্বার্থ ও ন্মুবিধা হাত হইতে চলিয়া 
যাইতে বসিয়াছে, তখন তাহাদের পথ হুইভে এই কণ্টকটিকে সবাইয়া 
ফেলিতেই হইবে । 

বদর যুদ্ধে মুসলমানদিগের অপ্রত্যাশিত বিজয়ে ইহুদীরা নিজেদেব 

পবিণাম চিন্তা করিয়া আরও বিচলিত হুইয়া উঠিল। হ্যরতকে উচ্ছেদ 
করিতে না পাবিলে যে তাহাদের সমূহ অকল্যাণ ঘনাইয়া আসিবে, এ কথ! 
তাহাবা মর্মে মর্ষে বুঝিতে পারিল । 

ইন্দীদিগের মধ্যে কাব নামক একজন কবি ছিল। বদর-যুদ্ে 
কোরেশদিগের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে 

পারিল না। ইহুদীদিগেব মধ্য হইতে একদল প্রতিনিধিকে সংগে লইয়া 

সে মন্কায় গমন করিল এবং নানাবিধ কবিতা ও গাথা রচন1 করিয়া বদষের 

প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কোরেশদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল । 

ইছদিরা যে কোরেশদিগকে সবপ্রকার সাহায্য করিতে গ্রপ্তত, এই গোপন 
বাণীও সে তাহাদিগকে দিল। ইহাতে কোরেশ-প্রধানদদিগের মনে আবার 

নব উৎসাহের স্থপ্তি হইল; উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া তাহার! প্রতিনিধিদিগকে 
বিদায় দিল। 

কা'ব মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া! হযরতকে দাওয়াৎ করিয়া আদিল । উদ্দেস্ত 

নিজশৃহে আনিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। স্থখের বিষয়, হযরত এই 
ষড়মন্ত্রেরে কথ পূর্বেই জানিয়া! ফেলিলেন ; কাজেই কা'বের উদ্দেন্তা ফল 
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হইল'না। অভিমানগুক্ধা শয়তাঁন-কবি তখন প্রকান্তে হুঘরতের নামে 
নানামিধ ব্যগ-কবিতা রচনা করিয়া মদ্দিনাবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করিতে 
লাগিল্ল। শুধু তাই নয়, ন্তভাবেও ইহুদীরা হযরতকে জ্বালাতন করিতে 
ছাড়িঙ্স না। মুসলমানগণ পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে "আস্সালামূ 
আলাইকুম” বলিয়া সালাম জানায়; ইহার অর্থ “আল্লার আশীর্বাদ তোমার 

উপর, বধিত হউক।” ইহ্দীরা ইহারই অনুকরণে হযরতকে “আস্সামু 
আলাইকা” অর্থাৎ “তুমি ধ্বংস হও” বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। 
দিনে দিনে এমন হুইল যে, হযরতের বাটির বাহির হওয়াই দায় হইয়া 
উঠিল। 

বিভিন্ন মুসলিম গোত্রের মধ্যে কলহু-ন্থষ্ট্ির জন্যও ইছ্দীরা প্রয়াস 

পাইল। বদর-যুদ্ধে কে কেমন বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, এং অহেতুক 
আলোচনার ভিতর দিয়া বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগের মধ্যে তাহারা হিংসা- 

বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি আনিয়া দিতে লাগিল। বস্ততঃ ইহুদীরা হযরতের 
উচ্ছেদ সাধনের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল । ূ 

শুধু যে ইহুদীরাই কোরেশদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য মন্কায় 

গিয়াছিল, তাহা নহে; কোরেশগণও ইছুদী্দিগকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য 
মদিনায় আসিয়াছিল। স্বয়ং আবুস্ৃফিয়ানের ছ্বারাই এ কার্য সাধিত হইয়াছিল । 
দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য সংগে লইয়া, সে একদিন মদিনা যাত্রা 

করে, তারপর মদিনার উপকণ্ঠে একটি গ্তপ্তস্থানে সৈন্যদিগকে লুকাইয়া 
রাখিয় রাত্রের অন্ধকারে নগরপ্রবেশ করে এবং ইহুদী দলপতিদিগের সহিত 

সলাপরামর্শ করিয়া প্রভাত হইতে না হইতেই আবার সৈন্যদের সহিত 

আসিয়া মিলিত হয়। ফিরিয়া যাইবার কালে দুইজন মর্দিনাবাসী কৃষককে 

মাঠে কাজ করিতে দেখিনা তাহার1 তাহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং তাহাদের 

ফলশস্যাদি পুড়াইয়৷ দিয়া চলিয়া যায়। এই সংবাদ মদিনায় পৌছিলে 
হধরত একদল মুসলিম সেনাকে সংগে লইয়া ভ্রুতবেগে কোরেশদিগকে 
অনুসরণ করেন, 'কিন্তু তাহাদের নাগাল ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসেন । 

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া হযরত পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে ইহ্দী 
ও কোন্পেশ একজ্র মিলিগ্া একট। ধড়যন্ত্র পাকাইয়্া তুলিতেছে; 
যে-কোন স্থত্রে ইন্ছদীরা তাই মুললমানদিগের সহিত বিবাদ বাধাইতে 
্রস্তত। 
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হযরতের আদেশে মুসলমানগণ এতদিন ধৈর্ধধারণ করিয়াই ছিলেন, 
কিন্ত একটি ব্যাপারে তাহাদের সে ধৈর্যের বাধ টুটিল। ইহ্দীদিগের মধ্যে 
বনি-কাইনোকা গোত্রই ছিল তখনকার দিনে ধনেমানে ও প্রতিপত্তিতে 
অ্দিনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বদর-যুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইহারা বহু অস্ত্রশস্ত্র নিজে- 

দের ছুর্গে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলেই ইহাদের মধা 
হইতে শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে নামিতে পাবিত। ইহারা প্রধানতঃ স্বর্ণকার 
ছিল। একদিন একটি অবগুষ্ঠিতা মুসলিম যুবতী আবশ্তক বোধে ইহাদের 
একটি অলংকারেব দোকানে [গয়াছিলেন। ইনুদীর ইহাকেই একটা 
সুবর্ণ স্থুযোগ মনে করিয়া মহিলাটিকে নানাপ্রকার ব্যংগ-বিদ্প করিতে 
আবন্তভ কবিল। ইহাতে উত্যক্ত হইয়! তিনি অন্ত আর-একটি ন্বর্ণকারের 
দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু তাহাঁতেও নিষ্কৃতি পাইলেন লা। 

মহিলাটি বসিষা' আছেন, এমন সময় জনৈক দুর্বর্ত গোপনে গোপনে পিছন- 
দিক হইতে তাহার ওড়নার এক কোণ একটি খু'টিব সহিত বাঁধিয়া দিল। 
কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি যেই গাক্রোখান কবিতে গিয়াছেন, অমনি তাহার 

অংগাববণখানি খসিয়া গিয়। তিনি লোকচক্ষে উন্মুক্ত হইয়া পড়িলেন। 
দুর্বত্রদদিগেব কুৎসিৎ হাসিতামাসায় তখন স্থানটি সরগবম হইয়া উঠিল। 

মহিলাটি লঙ্জায ও ক্রোধে আর্তনাদ করি! উঠিলেন। উচ্চৈঃস্ববে বলিতে 

লাগিলেন ঃ “কে আছ মুসলিম বীব।? বিপন্ন! নাবীকে রক্ষা কর” জনৈক 

মুসলমান পথিকেব কর্ণে এই আহ্বান প্রবেশ কব! মাত্র তিনি উন্মুস্ত তবৰবাবি 
হস্তে ছুটিষা আসিয়া মহিলাটিকে বক্ষা কবিলেন এবং পাষগুদিগেব এক- 
জনকে তববাবির এক আঘাতে হত্যা কবিয়া ফেলিলেন। ফলে ইনুদীবাও 
সংঘবদ্ধভাবে তাহাকে আক্রমণ কবিল। মুসলিম বীর প্রাণপণে আজ্মুবক্ষা 

করিতে লাগিলেন, কিন্তু জংখ্যাধিক্যেব বলে অল্লক্ষণেব মধ্যেই তিনি 

নিহত হইলেন। 

এই সংবাদ যখন মুসলমানদিগেব কর্ণে পৌছিল, তখন তাহারা ইহার 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তত হইল। কিন্তু হযরত তাহার্দিগকে শান্ত 

করিয়া! নিজেই বনি-কাইনোকা সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ 
পহে ইহদীগণ, তোমরা যে জঘন্য কুকর্ম করিয্াছ, তাহার যথাযোগ্য প্রতিকার 
করিতে আমর! গ্রস্তত। আমার উপদেশ এই ঃ তোমরা বশ্তা স্বীকার 

কর, নতুবা কোরেশদিগের দশাই তোমাদের ঘটিবে।” 



বিগরী ২৯২ 

কিন্তু ইরা হযরতের এই উপকেশ আনিল না) নানারপ ট্রিটকারী 
দিয়া তাহাকে আরও শাসাইতে লাগিপ। বলিল; প্ব্বরের একটা 

সামান্য যুদ্ধ জিতিয়া তোমাদের খুব গর হইয়াছে, না? আমাক্ের সহিত 
যদি যুদ্ধ লাগে, তবে দেখাইয়া দিব যুদ্ধ কাহাকে বলে!” হযরত তখন 

নিরাশ হইয়া ফিরিয়। আসিলেন এবং বাধ্য হুইঘ্বা ইনদীদিগের বিরুদ্ধে 
অভ্ঘান করিবার জন্য মুসলমান দিগকে আদেশ দিলেন । 

ইহুদীরা ফেরেববাজিতে পাকা হইলেও ভিতরে ভিন্তরে খুবই তীক্ু 
ছিল! মুসললমানছিগের সমরায়োজনের সংবাদ গুনিয় তাহারা সকলে 

দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। মুসলমানগণ ছূর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। 

ইনদীদিগের বিশ্বাস ছিল, কোরেশগণ শীত্ইই মদিনা আক্রমণ করিবে, 

কাজেই অল্প কয়েকদিন এইভাবে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের 

মুক্তির দিন আপিবে। আবদুজ্লাহ-বিন্উবাই প্রমুখ খাজরাজদিগের নিকট 
হইতেও সাহায্য আসিবে বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ 

ছুই সপ্তাহের মধ্যে যখন বাহির হইতে কোন সাহাষ্ই আসিল না, তখন 
তাহারা ভীত হুইয়৷ পড়িল। তাহাদের রসদপত্রও ফুরাইয়া আসিল। 

অগত্যা তখন তাহারা হঘরতের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়৷ সংগে 
সংগে এই প্রস্তাব করিল 2 “য়া করিয়া আমাদিগকে নিহত ব। বন্দী 

করিবেন নী। বনি-নাঙজ্সিরদিগেব ন্যায় আমরাও মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া 

যাইতে প্রস্ত আছি । আমাদিগকে সেই অন্থমতি দিন ।৮ 

এই বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদিগের প্রতি কী করা উচিত ছিল? ইহার্দিগকে 

হতা। করিয়া ফেলিলেও কি রাইনীতি অনুসারে মুসলমানদিগের পক্ষে 
কোনরূপ অন্যায় করা হইত? নিশ্চয়ই না। অন্ততঃ ইহাদের নেতৃ- 

স্থানীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের জস্তানসম্ভতিকে দাসদাসীরূপে 
ব্যবহার করা, অথবা ধনসম্পদ, ঘরবাডি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া সকলকে 

বন্দী করিয়া রাখা তখনকার দিনে কোন মতেই অসংগত হইত না। কিন্ত, 
ক্ষমানুন্দর মহামানব মুহম্মদ তাহা করিলেন না। ইন্্দীদিগের প্রার্থনান্যায়ী 
তিনি তাহাদগকে মদিনা! তাগ করিয়া যাইতে অমুমতি দিলেন। এজন্য 

তাহারা তিনদিন সময় চাহিয়াছিল, তাহাও তিনি মন্ষুর করিলেন। শুধু 
তাই নয়, ইহার্দিগের যাআর স্ুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তিনি একজন 
কুস্ষ সাহাবীকেও নিযুক্ত করিলেন। ্ 



১৬৩ বদর যুদ্ধের পরে 

ইহুদীরা! সিরিয়া অঞ্চলে চলিয়া গেল। 
অরস্ঠ ইছদীদিগের নগর পরিত্যাগ করিম্বা যাওয়ার ফলে মুদলমানগণ 

তাহাদের পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি অধিকার করিলেন। তবে ইহার পরিমাথ 

খুব বেশী নয়। ভূসম্পত্তির দিকে ইহ্দীদিগের বিশেষ লোভ ছিলি না; 
নগ? টাক! ও স্বর্ন ই ছিল তাহাদের প্রধান যম্পদ। ইন্দীরা যথাসাধ্য তাহা 
সংগে লইয়া গিয়াছিল। তবে ছর্গাভন্তরে তাহারা যৃদ্ধবিগ্রহের জবস 
যেসব অন্ত্শস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া যাইতে 
দেওয়া হয় নাই। মুসলমানগণ সেগুলি লাভ করিয়া নিশন্বই উপকৃত 
হইয়াছিলেন। 

দুষ্ট কবি কা'ব কিন্তু তখনও শান্ত হন নাই। সিরিয়া হইতে নে 
গোপনে গোপনে মর্দিনায় ফিরিয়া আসিয়া কয়েকজন গোক্রপতিকে নিজেদের 
দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মুসলিম প্রহ্রীদিগের হন্ডে সে অর- 
শেষে ধরা পড়িয়া গেলঃ হযরত এবার আর তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। 

এই স্বদেশত্রোহী ভণ্ড নীচমনা বড়মন্ত্রীকে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। 
বনি-কাইনোকাদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া! খুবই সময়োচিত 

হইয়াছিল। ইহা দ্বারা হযরত রাজনৈতিক দুরদরিতারই পরিচয় 
দিয়াছিলেন। ইহারা মদিনায় থাকিলে পরবর্তী ওহ্দ যুদ্ধের সময় 
মুদলমানদিগের সমূহ বিপদ ঘটিত। ইহারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কোরেশ- 
দিগের ষড়যন্ত্রের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া! গিয়াছিল। 

এই সমস্ত ঘটনা হিয্রীর দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়। “ইছুল-ফিতর, 
এবং “ইছুল-আজ হাব, উৎসব পর্বও এই বংসরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। 



পরিচ্ছেদ £ ৪, 

ওছদ যু 
পরাজিত কোরেশবাহিনী মন্কায় ফিরিয়া গেল। বদরের শোচনীয় পরাজয় 

এবং কোরেশ-নেতাদের অধিকাংশের মৃত্যুসংবাদ সারাটি দেশ জুডিয়া শোকের 

ছথায়৷ ফেলিল। ঘরে-ঘরে কান্নার রোল উঠিল। মক্কার অন্যতম কোরেশ- 

নেতা আবুলাহাব এই দুঃসংবাদ শ্রবণে শধ্যাগ্রহণ করিল, আর উঠিল না; 

সাতদিন পরে সে ইহলোক পরিত্যাগ করিল ! 

খ্যাতনামা! নেতৃবৃন্দের মৃত্যুর পর কোরেশদিগের পরিচালনার ভার 
পড়িল আবুন্থৃফিয়ানের উপর । বধর-যুদ্ধে সে যোগদান করে নহি, মন্ধাতেই 

রহিয়া গিয়াছিল। কোরেশদিগের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে সে মনে মনে 

বেদনা অনুভব করিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না; কি করিয়া 

এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়, ভাবিতে লাগিল। নগরবাসী- 

দিগকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল £ 'ভ্রাতৃগণ, কাদিও না; অশ্রপাতে 

আমাদের প্রতিহিংসার আগুন নিবাইয়া দিও নাঁ। মনকে দৃ় কর, নৃতন 
আশায় নূতন উদ্ভমে বুক বীধো। এই কলংক-কালিমা মুছিয়া ফেলিতেই 

হইবে। শুধু হান্ৃতাশ করিলে চলিবে না। উহাতে আমাদের উদ্দেশ্য 
পণ্ড হইবে। শত্রুরা ভাবিবে, আমরা হতাশ ও দুর্বল হুইয়৷ পড়িয়াছি। 

প্রতিজ্ঞা করা শত্রুকে পরাজিত করিতেই হইবে । আমাব সম্বন্ধে বলি- 

তেছি£ যতর্দিন-না এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে পারি, ততদিন পর্যন্ত 

আমি কোন সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিব না, অথবা আমার স্ত্রীকেও শশ 

করিব না ।” 

আবুন্থুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও কোরেশদিগের স্তিমিত হিংসানলকে 

জাগাইয়া তুলিতে কম চেষ্টা করে নাই। তাহার পিতা ওৎবার মৃত্যুতে 

সে নিরতিশয় ব্যধিত হইয়াছিল; পিতৃহস্তা হামজার রস্কপানের জন্য 

সেও দারুণ পণ করিয়া বসিল। 

ওতবার পুত্র ইকরামা এবং আরও ছুই-একজন রক্ত-মাতাল যুবক-বীর 

আবুন্মুফিয়ানের পার্থে আসিল দড়াইল। ওদিকে মদিনা হইতে ইচ্দীরা 

আসিয়াও কোরেশদিগকে নব উৎসাহ দান করিয়া! গেল । ” 



২০৫ ওহল“মুছ। 

এই সমস্ত কারণে কোরেশদিগের রণম্পৃহ! পুজয়ায় উদ্দীপ্ত হইয়া 
উঠিল; নববলে বলীয়ান হইয়া তাহারা আবার যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে 
লাঁগিল। 

পূর্বে বলা হইয়াছে বদর-ফুদ্ধের প্রাক্কালে কোরেশগণ রণসস্ভার ক্রয় 
করিবার উদ্দেশে নিজেদের মধ্য হইতে ৫*১*০০ ন্বর্মুত্র। চাদ তুলিয়া 

ছিল। সে অর্থ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। তাহাই দিয়া আবুন্গফিয়ান 
নব অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিয়া ৩*** সৈম্তের আর এক নৃতন, 
বাহিনী রচন। করিল। তন্মধ্যে ৭** বর্মধারী, ২** অশ্বারোহী, অবশিষ্ট 

উষ্টারোহী ৬ পদাতিক! তায়েফ হইতে ১০ জন সৈন্য আসিয়াও এই 

সেনাদজে যোগ দিল। এই বিপুল বাহিনী লইয়া আবুনুফিয়ান পুনরাফচ 

মিন] পানে অগ্রসর হইল । 

অপুব এই অভিযান। পুরোভাগে কোরেশদিগের  জয়পতাকা 
উডিতেছে, তদ্্পশ্চাতে তাহাদের প্রধান দেবতা 'হোবল' ঠাকুরের বিরাট 

মৃতি শোভা পাইতেছে, তদ্পশ্চাতে হিন্দা ও অন্যান্য রণরংগিণীরা 
উষ্টপৃষ্ঠটে চড়িয়া ভেরী-নাকারার তালে তালে অগ্রিক্ষরা রণগীতি গাহিয়! 

চলিয়াছে, তদ্পশ্চাতে বীরকেশরী খালেদের নেতৃত্বে ছুইশত অশ্বারোহী 
বীরপদভরে অগ্রসর হইতেছে, সর্বশেষে রসদবাহী ও উষ্রারোহী সেনাদল 
চলিতেছে । দেখিলে সত্যই মনে ভ্ত্রাস জন্মে। মনে হয়, একটা প্রচণ্ড 

ঘুধি হাওয়া নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আল্লার সত্যশিখাকে নির্বাপিত 
করিবার জবহ্য বিপুল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে ! 

হযরতের অন্যতম চাচা আব্বাস তখনও মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। 

ইনি ইসলাম গ্রহণ না! করিলেও চিরদিন হযরতের মংগলাকাজ্ষজী ছিলেন। 

কোরেশদিগের এই বিপুল সমরায়োজন দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি 

গোপন লিপিসহ জনৈক বিশ্বস্ত দূতকে মদিনায় পাঠাইয়! দিলেন । 
হযরত যখন এই কোরেশ-বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার কথা জানিতে পারিলেন, 

তখন তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না। সেই চিরবিশ্বাসের বাণীই 

তাহার মুখে ধ্বনিত হইল £ “আমাদের পক্ষে এক আল্লাই যথেষ্ট !” 

শুক্রবার! শওয়াল মাসের ১৪ তারিখ। জুমার নামায বাদ হুযরত 

সমবেত মুসলিমদিগকে সন্বোধন করিয়া অবস্থার গুকুত্ব বুধাইয়৷ দ্রিলেন। 
আব ললাহ-বিন্-উবাই প্রমুখ পৌত্তলিক খাজরাজ প্রধানদিগকেও ডাক 
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হইঙা। নগর রুক্ষ উপায় সন্ন্ধে সকলে পরামর্শ করিলেন। হযরত 
বহিলেন ; “এবাক আমাদের নগর ছাড়িয়া দৃঝ্ে যাইয়া! যুদ্ধ করা সমীচীন 
হইধৈ না; ইহাতে অনেক বিপদ ঘটতে পারে। কাঁজেই আমার মত; 
'এবার নগর-প্রাচীরের মধ্যে থাকিম্সাই আমরা যুদ্ধ চালাইব। তোমাদের 
অত কী” 

বয়ঃজ্যেষ্ঠ মোহাজের ও আনসারগণ সকলেই হযরতের মত গ্রহণ 

কর্সিলেন। আব্ব্লাহ-বিনউবাইও ইহাতে জন্মতি দিলেন। তখন 
স্থিরীকৃত হইল: কোরেশদিগকে নগরের বাহিরে গিয়া যুগ্ধদান করা 
হইবে না, যদি তাহারা মদিনা আক্রমণ করে, তবে প্রাটীরের উপর হইতে 
এবং ছুর্গ হইতে তীর ও লোষ্ট্রবর্ষণ দ্বাবা তাহাদিগকে হাকাইয়া দেওয়। 
হইবে। 

কিন্ত এই প্রস্তাব তরুণদলের মনঃপুত হইল .নাঁ। তাহারা বলিল ঃ 
“আমরা কেন অলস ও নিশ্েষ্ট হইয়া নগর মধ্যে বসিয়া থাকিব? এক্প 

করিলে শক্ররা আমাদিগকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিবে, তা 

ছাড়া আমান্দের এই দুর্বলতা দেখিলে শক্রদিগের সাহস আবও বাড়িয়া 

যাইবে, তাহারা মদিনা আক্রমণ করিবেই। এই যোগ কেন তাহাদিগকে 
দিতে যাই? কাজেই আমাদের মতঃ নগব হইতে বাছির হইয়া শক্রব 
সন্মুধীন হওয়াই সম্মীচীন।” 

বলা বাহুল্য, অনেকেই তরুণদিগেব এই মত সমর্থন করিলেন । 

বদর-যুদ্ধের জয়লাভের পর নিশ্চয়ই যোদ্ধাগণ একটু বে-পরোয়া হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। 

সংখ্যাধিক্যের ফলে তরুণদিগের মতই বলবত হুইল দেখিয়া হযরত 

অনিচ্ছা সত্বেও তাহাদের প্রন্তাবই গ্রহণ করিলেন। নগয় হইতে বাহির 

হইয়া শত্রর আগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্তই তিনি ঘোষণা করিলেন ! 

আসরের নাখাষ বাদ মুসলিম বীরবৃন্দ হযরতের আদেশক্রমে সজ্জিত হইয়! 

মসজিদ প্রাংগণে নামায পড়িতে সমবেত হইলেন। হযরত তধন আবুবকর ও 

'ওমরকে সংগে লইয়। গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ করিলেন। অনতিধিলম্বে রণসঞ্জায় 
সচ্জিত হইয়া 'ভিমি ধাহিরে আসিলেন। অপুর্ব সেই রণমৃত্তি! অংগে 

নু বর্ম, বাম হন্ডতে ঢাল, দক্ষিণ হত্ডে তলোয়ার, কটিবন্ধে "জুলফিকার" শিল্পে » 
বাধা আমামা। বছ্ছুজুল্লার আজ এমনই বীরধেশ! তিনি আজ সৈনাপতি। 
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তিনি আজ যুদ্ধনায়ক! ধর্ষের আদর্শের সংগে তিমি আঙ্জ কর্মের 
আদর্শকে আনিকা একাসনে মিলাইয়া দিলেন। যুসলমানের জীবন-দর্শনের 
ইহাই ত' গু কথা। ধর্মজীবমের সহিত তাহার কর্মজীবনের বিরোধ 
কোথায় 1 ধর্থ ও কর্মকে, দীন ও দুনিক্গাফধে সে এমনই ভাবে মিলাইয়! লয় । 
ধর্মহীন কর্ম তাহার লক্ষা রয়, কর্মহীন ধর্মও তীহার আদর্শ নয়। ভোগের 

মধ্যে বসিয়া সে ত্যাগের সাধনা ঝরে, বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া মহানন্দময় 

মুক্তির সংগ্রাম করিতৈ সে ভালোবাসে । 

হযরতের এই বীঁরমূত্তি দেখিয়া সকলেই শিহুরিয়৷ উঠিলেন্ন। তরুণ- 
দলের অনেকেই বলিতে লাগিলেন ; “হযরত, আমরা যদি ভুল করিয়া 
থাকি, তবে মাফ করুন; আমাদের প্রন্তাব প্রত্যাহার করিতেছি ।” 

হবরত বলিলেন: “তা হয় না! যে-সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছি, 

তাহার রদবদল করিতে পারি না। সেনাপতির কর্তব্য তা নয়। সকলে 

প্রস্তুত হও) বিস্মিল্লাহ্ বলিয়া যাত্রা কর। ধের্য ধরিয়া থাকিতে পাবিলে 

তোমাদের জয় অবশ্থভাবী । 

ইহাই বলিয়া তিনি তিনটি বর্শা! চাহিয়া লইয়া তিনটি নিশান প্রস্তুত 

কবিলেন। একটিকে দিলেন অধ্যাপক মুসায়েবের হস্তে, অন্য দুইটিকে 

দিলেন আউস ও খাজরাজ গোত্রের দুই দলপতির হস্তে। তারপর সৈম্ত- 

দিগকে লাইনবন্দী করিয়া কুচ করিবার জন্য হুকুম দিলেন। হযবত 
নিজে একটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। 

মোট ১০০* সৈন্যের এই বাহিনী! তন্মধ্যে ২ জন মাত্র অশ্বাবোহী, ৭* 

জন বর্মধারী, ৪০ জন তীরন্দাজ, বাকী সমস্তই নগ্রদেহ পদাতিক তাহাদের 

কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে তরবারি ! 

কিন্ত পথিমধ্যে এই এক হাজারের মধ্য হইতেও তিন শত খসিযা 

পড়িল। আবছুষ্লাহ-বিন-উবাই ৩** শত সৈন্য লইয়! হযরতের সহিত 
যোগদান করিয়াছিলেন। ফড়যন্ত্র করিবার নুবিধা হইবে ভাবয়া 

ন্গরাভ্যন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ করারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার কথ! 
রক্ষিত হইল না বলিয়া এখন অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন । কতকগুলি 

তরলমতি যুবকের কথায় হযরত নগর ত্যাগ করিলেন, এই অজুহাতে ভিন 
তাহার 'ধশখলসহ সনিয়া পড়িলেন। বাকী রহিল মাত্র ৭** শত সৈন্য 

ইহাদের 'সকলেই মুসলিম । 
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আবছুল্লার দলত্যাগে হযরত বিচলিত হইলেন না। এই ুনাফিক 
পৌত্তলিকের পপ্রকৃত স্বরূপ যে এইখানেই ধরা পড়িল, ইহাতে বরং তিনি 

'খুরশীই হইলেন । ঘুদ্ধকালে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মুনলমানদিগের 
ভাগ্যে কী দৃর্টতিই না ঘটিত। ইহাই ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। 
৭*০ মুসলিম বীরকে সংগে লইয়াই তিনি অগ্রসর হুইতে লাগিলেন । 

এই সময়ে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটিল। মুসলিম সৈন্যর্দিগকে কুচ- 

কাওয়াজ করিয়া যাইতে দেখিয়া কতিপয় কিশোর তরুণও যুদ্ধে যোগদান 
করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেনাদদলের সংগে সংগে 

তাহারা অনেক দূর আসিল। হযরত তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইবার জন্য 
বলিলেন। কিন্তু তাহারা অবুঝ! যুদ্ধে না যাইয়া তাহারা ছাড়িবে না! 

অগত্যা তখন হুধবত তাহাদিগেব দেহের মাপ লইতে হুকুম দিলেন। 
উদ্দেশ্ট £ মাপে ছোট হইলে দেই অজুহাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া 
সহজ হইবে। মাপ লইবার সময় বাফে নামক একটি বালক পায়ের 
বৃদ্ধাংগুলির উপর ভর দিয়া যথাসম্ভব উচু হুইক্স! দাড়াইতে লাগিল। ইহা 
দেখিয়া! অন্যান্য সকলে বলিতে ল!গিল : “রাফে বেশ তীর ছু'ডিতে উস্তাদ ।” 

এই স্মুপারিশ করিবার ফলে তাহাকে যুদ্ধে যাইবার অন্থমতি দেওয়া হইল। 
তখন সামরা নামক অন্য একটি বালক ক্ষুব্ধ হইয়া! বলিতে লাগিল £ “রাফেকে 

যদি লওয়া হয়, তবে আমাকে হইবে না কেন? আমি কুশূতি লড়িয়া 
অনায়াসে রাফেকে হারাইয়া দিতে পারি।৮» হুধরত হাসিয়া বলিলেন £ 

“বেশ, কুশ্তি লড ত।” এই কথা বলামাত্র সামরা তাল £ঁকিয়৷ রাফের 
সহিত কুশ্তি লডিতে প্রবৃস্ত হইল। ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই শক্তি-পরীক্ষাপ়্ 
রাষে পরাজয় বরণ করিল , তখন হযরত জন্তু চিত্তে সামরাকেও যুছে যাইবার 
অশ্থমতি দিলেন। 

শনিবার প্রভাতে হযরত ওহদ পর্বতের পাদদেশে আসিয়া পৌছিলেন। 
পথিমধ্যে 'শেখায়েন” নামক স্থানে তাহার! রাত্রিযাপন করিলেন । 

মদিনা হইতে তিন মাইল দুরে ওহদ পর্বত। সেই পাহাড়ের অপর 
পার্খে গরিয়া হযরত একটি সুবিধাজনক উন্নত স্থান দেখিয়৷ ঘাটি গাড়িলেন। 

সম্মুখে রহিল উন্মুক্ত ময়দান, পিছনে পাহাড়। 
ওদিকে আবুস্ৃফিয়ানও তাহার বিরাট বাহিনী লইয়া পুর্বেই ওহ? 

প্রান্তরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মুসলমানদিগের আগমনে তাহার্টির 
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মধ্যে উত্তেজনার সাড়। পড়িয়া গেল। বীভৎস আনন্*-রোলে তাহারা আকাশ 

ফাটাইতে লাগিল। 

বেলালের কণ্ঠে ফষরের আযান ধ্বনিত হুইল। মুসলমানগণ হযরতের 
সহিত নামায পড়িয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইলেন। 

বদর-যুদ্ধে হযরত সৈগ্তচালনা করেন নাই, এবার তিনি নিজেই 
এ-কাধ্যে অগ্রসর হইলেন। মুসলমানদিগের বাম পার্থে পর্বতগাত্রে একটি 

নুড়ঙ ছিল। দূরদর্শী হযরত দেধিলেন, এই স্থানটি ভালরপে রক্ষা না 
করিলে শক্ররা এই পথ দিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে 
পারে। এইজন্য তিনি একদল ন্থুদক্ষ তীরন্দাজকে এই নুড়ঙ্গ পথ রক্ষার 
জন্য নিয়োজিত করিলেন। তাহাদিগকে কড়া হুকুম দিলেন £ “সাবধান, 
এই সুড়ঙ্গ সবদা রক্ষা করিবে । যদি দেখ যে, আমরা শক্রসেনাকে পরাজিত 
করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছি, অথবা তাহাদের পরিত্যক্ত রণসস্তার 
লুট করিয়া লইতেছি, তবুও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের 
সহিত যোগ দিও ন1।” অতঃপর তিনি অন্যান্য সৈন্যদলকে যথাস্থানে 

স্থাপন করিয়া কখন কিরূপে কী করিতে হইবে, উপদেশ দিলেন। 

যুদ্ধ আরম্ত হইল । 
প্রথমেই কোরেশদিগের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ বীর তাল্হা! অগ্রসর হইয়! 

ব্যাংগস্বরে মুসলমানদিগকে আহ্বান করিল। বীরকেশরী আলি তৎক্ষণাৎ 
অগ্রসর হইয়া এক আঘাতেই তাল্হার দেহ দ্বিথগ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। 

ইহা৷ দেখিয়া তাল্হার ভ্রাতা ওসমান ক্ষিণ্ড হইয়া ছুটিয়া আসিল। বীরবর 
হামজা আসিয়া তাহাকেও জাহান্নামে পাঠাইলেন। মুহুর্তমধ্যে ছুইজন 
বীরের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া কোরেশগণ আর ঝুগ্মযুদ্দ করিতে 
সাহসী হইল না, তাহারা সমবেত ভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। 

সংগে সংগে মন্কার রণরংগিণীরা দফ. বাজাইয়্া গাহিয়া উঠিল £ 
প্রভাতী তারার ছুলালী আমরা, পুষ্পপেলব মুখ, 

গুলাবী রণ্তীন্ শিরীন্ শারাবে ভরা আমাদের বুক। 

কালে। কুস্তলে কন্তরী মাথা, কণ্ঠে যুক্তামাল। 

খঞ্জনসম নৃত্যচরণ। নয়নে বহ্ছি"জালা। 

ওগে। বীরদল, হও আগুয়ান, রাখ স্বদেশের মান, 
বিজয়ীর বেশে ফিরে এস, দিধ মিলন-মালিক! দান। 
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ক পুরুষ সম পালাইয়া বদি আস আমাদের মাঝে, 
ধিক্কার দিব, চিরদিন তরে মুখ ফিরাইব লাজে |” 

আরব-জশীদিগের রূপ-শারাবের রভীন্ স্বপ্ন কোরেশ-বীরদিগের 

অস্তরতলে আগুন জালিল। ভীম-ভৈরবে তাহারা নগণ্য মুসলিম বাহিনীর 

উপর ঝাপাইয়া পড়িল। 
কিন্ত মুললিম বীরাল তাহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না। প্রচণ্ড 

বেগে ত্তাহায়াও শক্রসেনার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রন্ুলুল্লার 

একটি কার্যে মুসলিম বীরদিগের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার স্ট্ি হইল। হযরত 
একখানি তরবারি তুলিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন : «কে এই 

তরবারির মর্যাদা রক্ষা করিবে ?--এস 1” তরবারির গাত্রে এই বীরবাক্য 

খোদিত ছিল £ 

“পলায়ন _সে যে ঘ্বণ্য ভীরুতা, অগ্রসরেই মান, 
পালাবি কোথায় ? তক্দির হ'তে নাহিক পরিজাণ |» 

কতিপয় তরুণ বীর তরবাবিখানি গ্রহণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন, 

কিন্তু হযরত সেখানি অন্য কাহাকেও না দিয়া বীরবর আবু-দোজানার হস্তে 

সমর্পন করিলেন। গৌরবে আবু-দোজানার অন্তর ভরিয়া গেল; বীর- 
বিক্রনে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন । হামজা, আলি, আবু-দোজানা, 

জিয়াদ, জুবায়ের প্রভৃতি বীরগণ যেন এশীশক্তিসম্পর হইয়া উঠিলেন। 
বহু কোরেশ সৈন্য ইহাদের হস্তে প্রাণ হারাইল। ইহাদের অলৌকিক 
শৌর্ধবীর্ধ ও রণচাতুর্ধ্যে কোরেশ।দগের প্রাণে আ্রাসের সঞ্চার হইল। ইহারা 
যেদিকে যাইতে লাগিলেন, সেই দিকেই কোরেশদল ছিন্নভিন্ন হইয়া 
পড়িতে লাগিল। কোরেশবীর খালিদ তাহার অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া 
দুইবার পূর্বোক্ত সুড়ঙ্গ-পথ ভেদ করিবার চেষ্টা করিল) কিন্তু সুদক্ষ মুসলিম 
ধান্ুকীরা দুইবারই তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। অবশেষে মুসলমান- 
দিগের বীরবিক্রম হা করিতে না পারিয়া কোযেশগণ রণে ভঙ্গ দিয়া 

পালাইতে আরম্ত করিল । ওহদ-ক্ষেত্রে যেন বদরের পুনরভিনয় হইল। 

কোরেশগণ পালাইতেছে দেখিয়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে তাড়া 

করিয়া লইয়া চলিলেন এবং তাহাদের পরিত্যক্ত রসপত্র লু্ঠন করিতে 

লাগিলেন। এই আশাতীত সাফল্য লক্ষ্য করিয়া জুড়ল-পথে নিয়োজিত 

ধাছুকীরা আত্মবিশ্ব হইয়া পড়িলেন। হযরতের আদেশ ভুলিয়া দিষ্া 
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তাহাদের প্রায় সকলেই শক্রর পশ্চান্ধাবন করিলেন। ৫€* জনের মধ্যে 
মাত্র ১২ জন হযরতের আদেশমত কুড়জ পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন, অবশিষ্ট 
সকলেই লুষ্ঠনকার্ধে যোগ দিবার জন্য ছুটি! গেলেন । 

হুচতুর খালিদ দুর হইতে মুসলমানদিগের এই মারাত্মক ভ্রম লক্ষ্য 
করিল। মুহুর্ত মধ্যে সে তাহার অশ্বারোহী সেনাদলকে ঘুরাইয়া আনিয়া 
সেই অরক্ষিত গিরিবর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুষ্টিমেয় মূসলিম তীরন্দাজকে 
অনায়াসে সে পরাজিত ও নিহত করিয়া! পশ্চান্দিক হইতে মুললমানদিগকে 
আক্রমণ করিল। ”ও লো ওজ্া1” “ও লো হোবল!” বলিয়া 

কোরেশগণ বিফট জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই জয়ব্বনি শুনিয়া পলায়নপর 
অন্যান্য কোরেশ সৈন্যও ফিরিয়া দ্রাড়াইল। ভূলুষ্ঠিত কোরেশ পতাকা 
আরার তাহার! তুলিয়। ধরিল। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 

মুসলমানদদিগের তখন কী ভীষণ অবস্থা! একে ত শৃঙ্খলাহীন, তাহাতে 

আবার উভয় দিক হইতে আক্রাতস্ত। বীরদল দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। 
যিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে থাকিয়্াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তাও কি হয়! বহু বীর নিরুপান্স হইয়া প্রাণ হারাইলেন। অধ্যাপক 
মোসায়েব ও বীরবর হামজা৷ এইবার শহীদ হইলেন। 

হযরত দূর হইতে এই বিপদ লক্ষ্য করিয়া মুসলমানদিগকে পূর্বস্থানে 

ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান কবিলেন। সে আহ্বান কাহারও কর্ণে 

পৌঁছিল, কাহারও পৌছিল না। অনেকে পর্বতোপরি উঠিয়া আশ্রয় 
লইলেনন এদিকে হযরতের জীবন বিপন্ন দেখিয়া একদল বিশ্বস্ত ভক্ত 

দ্রুতবেগে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়! দীড়াইলেন। কোবেশগণ তাহা লক্ষ্য 
করিয়া সেই দিকেই তাহাদের সমঘ্ত শক্তি নিয়োগ করিল। চারিদিক 

হইতে তীর, তরবারি, বর্শা এবং লোষ্ব বধিত হইতে লাগিল। মুষ্টিমে 

মুসলিম বীর সকল তুলিয়া প্রাণপণে হ্যরতকে রক্ষা করিতে লাগিলেন 

এই ঘনছুর্যোগে- এইএ কঠিন সংকটমুহূর্তে ভক্তবৃ্দ কী অনুপম আত্মত্যাগই 
ন! দেখাইলেন! নিজেদের দেহকে ঢাল করিয়। তাহার হুধরতের জীবন 

রক্ষা করিতে লাগিলেন । বহু সাহাব এই সময় মরিক্না অমর হইলেন! 

কিন্তু এত করিয়াও হুষরতকে তাহা! অক্ষত রাখিতে পারিলেন না॥ 

শত্রুর অস্ত্রাধাতে ও লোইই্নিক্ষে০ হযরতের দে ক্ষতবিক্ষত হইয়া! গেল। 

নিমোঠের এক স্থানে কাটিয়। লছ বরিতে লার্সিল। সম্পুখের চারিটি দাত 
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ভাঙিয়া গেল। এইখানেই শেষ নয়। হামজার হত্যাকারী দ্রাত্মা ইবনে, 
কামিয়া ছুষ্টিযা আসিয়া হযরতের মস্তক লক্ষ্য করিয়! ভীম বেগে তরবারির 
আঘাত করিল। তাল্হা-বিন্ওবাইছুল্লাহ সে আঘাত আপন হস্ত দ্বারা রোধ 
করিলেন। ফলে তাহার অংগুলিগুলি কাটিয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। 
হযরতের শিরন্ত্রাণেও সে আঘাত লাগিল। শিরম্ত্রাণ কাটিয়া! গিয়া তদ্সংল্ন 
দুইটি লৌহকড়া হযরতের কপালে গভীরভাবে ঢুকিয়া গেল। হযরত 
হতচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সেই পতন দেখিয়া উৎসাহের 
আতিশয্যে "মুহম্মদ নিহত হইয়াছে, বলিয়া ইবনে-কামিয়া উল্লা-ধবনি 
করিতে করিতে কোরেশদলে ফিরিয়া গেল। 

মুহম্মদ নিহত হইয়াছে” এই সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দিকে এক 
বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করিল। মুসলিম সৈন্যদ্িগের মধ্যে অনেকে নিরুৎসাহ ও 
নিরাশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিতআগ করিলেন। আবার অনেকে মনে 
করিতে লাগিলেন “আল্লার রন্থলই যদি কাফিরদিগের হস্তে প্রাণ 

হারাইলেন, তবে আর আমাদের এ-জীবন রাখিয়া লাভ কী? যে-সত্য, 
যে-আদর্শের জন্য তিনি শহীদ হইলেন, সেই সত্য ও সেই আদর্শের জন্তু 
আমরাও তাহার অন্থগমন করিব।” এই বলিয়া অধিকতর দৃঢ়তার সহিত 
তাহারা শক্রনিপাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহাবাদিগের মধ্যে ধাহারা জ্ঞানবৃদ্ধ 
তাঁহারা এ সংবাদে আদৌ বিচলিত হইলেন না। বলিলেন ; «ইহাতে 
আর আশ্্যষের কী আছে? হযরত একজন প্রেরণাপ্রাপ্ত রন্গুল বৈ ত 
নন! তাহার পূর্ববর্তী অন্থান্য সমস্ত নবীরম্থলেরও ত মৃত্যু হইয়াছে। 
সত্যের যে আলো! তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আমরা 
এখন পথ চলিব।” ইহাই বলিয়া তাহারা অন্তান্য সকলকে সাস্তনা দিতে 
লাগিলেন । 

পক্ষান্তরে এই মিথ্যা ঘোষণার চমৎকার একটি ম্ুফলও ফলিল। 
হযরতের মৃত্যু-সংবাদই হযরতের জীবন-রক্ষার উপায়স্বরপ হইল। কোরেশগণ 
যে-ুহুর্তে এই সংবার্দ শুনিল, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহাদের আক্রমণের 
ক্ষিপ্রতা কগিয়া গেল। মুহস্মদই ত তাহাদের সকল অনিষ্টের মূল! তাহার 
জীবনই ত তাহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্ত! সে-ই ধখন নিহত তখন আর 
ুদ্ধ কিসের? শত্রুতা কিসের? ইহাই ভাবিয়া তাহারা কান্ত হইয়া 
হষ্টচিত্বে আপন শিবির পানে ফিরিয়া! চলিল। 



২১৩ ওহদ-বুদধ 

এদিকে হযরত ক্ষণকাল পরে চৈতন্যলাভ করিলেন। তাল্হা নিজে 

ভীষণভাবে আহত হইলেও রন্ুলুল্লাকে ধরিয়া তুলিলেন। অন্যান্য 
সাহাবারাও হযরতের সেবায় ছুটিয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া৷ হযরতকে 
শোয়াইয় দিয়! তাহার মন্তক হইতে (প্রোথিত কড়ান্বয় টানি্ন। বাহির করিলেন। 

ফ্রুতবেগে রুধির-ধারা বহিতে লাগিল। সেই পবিত্র রক্তে হ্যরতের 
মুখখানি রঙিন হইয়া উঠিল। আলি তাড়াতাড়ি নিজের ঢাল ভরিয়া 

ঝরণা হইতে পানি লইয়া আমিলেন। হযরত তাহা পান করিতে পারিলেন 
না! সেই পানি দিয়া তাহার মুখখানি ধোয়াইয়া দেওয়া হইল। 
এই অবস্থায় তিনি কাতর কঠে বলিতে লাগিলেন : “্হায়! যাহারা 
তাহাদের কল্যাণকামী পয়গম্বরকে এমন করিয়া আঘাত হানিতে পারে, 

তাহারা কী করিয়া জগতে উন্নতি করিবে? হে আমার প্রভু, আমার 

জাতিকে ক্ষমা কর। তাহারা অজ্ঞ, তাহারা ভ্রান্ত 1” 

কী বিরাট মহানুভবতা! নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য নাই, আপন 

সেনাদলের কথা মনে নাই; শক্রর প্রতি অভিশাপ নাই, প্রতিহিংসার 

বাসনা নাই! সকল আঘাত, সকল বেদনা, সকল গ্লানি ভুলিয়া গিয়া 
মহামানব অজ্ঞ মানুষের দুস্কতির জন্য চিন্তাকুল! পাছে আল্লার কোন 
অভিশাপ এই মহাপাতকীদের শিরে নামিয়া! আসে, এই ভয়ে তিনি ব্যাকুল ! 
এমন না হইলে কি “রহমতুল্লিল্ আলামিন” হওয়া যায়? 

কোরেশ দলপতিগণ এইবার হযরতের ষৃতদেহের সন্ধান করিতে ব্যস্ত 
হইল। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা মুসলমানদিগের লাশ পরীক্ষা করিতে 
লাগিল। এই সময়ে কোরেশগণ অমানুষিক নিষ্টুরতার পরিচয় দিয়াছিল। 
বহু মুসলিম-শহীদের পবিত্র দেহকে তাহারা নানাভাবে বিকুত করিয়া 
নিজেদের পৈশাচিক হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। বীরবর হামজার 
মৃতদেহ পাইয়া আবুস্ফিয়ানের হ্বী হিন্দা বিকট হ্্যধ্বনি করিয়া উঠিল। 
পিশাচিনী হামজার অংগপ্রত্যংগ কাটিয়া গলার মালা করিল, তারপর বুকের 
উপর বসিয়া হ্বৎপিগুটি টানিয়! বাহির করিয়া চিবাইতে লাগিল ! 

হযরতের মৃতদেহের কোন সন্ধান না পাইয়া কোরেশ নেতৃবুন্দ তাহার 

মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল। অবশেষে আবুস্ুফিয়ান পর্বতের 
পাদদেশে দীড়াইয়া “মুহন্মম আছ? আবুবকর আছ? ওমর আছ?” বলিয়া 
বারে বারে উচ্ৈশ্বরে ডাকিতে লাগিল। মুসলমানগণ পর্বতের উপর 
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হইতে সে ডাক গুনিষ্ে পাইলেন ঘটে, কিনব কোন জবাব দিলেন না। 
তখন আবুষ্ধুকিয়ান আনন্ে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল: “সবগুনি নিপাত 

হইয়াছে ওময় এই কথা শুনিয্া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।। 
চীৎকার বিয়া বলিয়া উঠিলেন; “ওরে হতভাগা, তুই মিথ্যা কথা 
বলিতেছিস। তোকে শান্তি দিবার জন্ত ইহাদের সকলকেই আল্লাহ্ হাচাইয়া 

রাধিয়াছেন।” কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আবুন্ুফিয়ান বলিতে 
লাগিল ; “আচ্ছ! থাকো, আগামী বৎসর বারংগ্রাস্তরে আবার তোমাদের 

সংগে বুঝাপড়া হইবে।” ওমর বলিলেন ; “বেশ, তাই হইবে, আমরা 
ইহার জ্য প্রস্তুত আছি।” 

শাসাইতে শাসাইতে আবুক্ফিয়ান সদলবলে মন্ধার দিকে ফিরিয়া 
চলিল। 

শত্রগণ দৃষ্টিসীমার বাহিবে গেলে হযরত অনুচরবৃন্দের সহিত নিল্কে 
অবতরণ করিলেন। মুসলমানদের ক্ষতির পরিমাণ এই জময় সঠিকভাবে 
নিরূপিত হইল। দেখা গেল; ৭* জন বীব শহীদ হইয়াছেন। কোরেশ- 
দিগের নিহতের সংখ্যা ২৩। 



পরিচ্ছেদ ৪৯ 

জয় লাপরাজয়? 

ওহদ-যুদ্ধে কাহার! জয়ী হইল? কোরেশ, না মুসলমান? 
বাহ্দৃষ্টিতে ত মনে হয়, মুললমানদেরই পরাজয় ঘটিয়াছে। 

কিন্ত সতাই কি তাই? 
না। আমাদের মতে মুমলমানদের পরাজয় ঘটে নাই। তাঁহাদের 

কোন ক্ষতিও হয় নাই। 

একথা বুঝিতে হইলে আর একটি কথা! আগে বুঝা! দরকার। আমরা 

বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, হযরতের জীবনে যতগুলি ঘটনা সংঘটিত 

হইয়াছে, তাহাদের প্রত্েকটির মূলেই আছে আল্লার একটা প্রচ্ছন্ন ইংগিত 
_-একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্্ের প্রেবণা। কোনও ঘটনাই বিফলে যায় নাই-- 

প্রত্যেকিই একটা চরম লক্ষ্যের দিকে হুষধরতকে আগাইয়া দিয়াছে। 

কাজেই, কোন ঘটনাকেই সম্পূর্ণ পৃথক বা বিচ্ছিন্ন ক'রয়া৷ দেখিবার উপায় 
আমাদের নাই। সেই চরম লক্ষ্য এবং পদ্ধিণতির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াই 
প্রতিটি ঘটনার ফলাফল আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। 

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, হযরতের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া 

সত্যের সহিত মিথ্যার আলোকের সহিত অন্ধকারের একট| ধারাবাহিক 

সংগ্রাম চলিয়াছে। এর পশ্চাতে রহিয়ছে একট! বিরাট পরিকল্পনা-- 

একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণা। এ সংগ্রামের শেষ পরিণতি কোথায় 

কিরূপ করিয়া হইল, সত্য জিতিল কি মিথ্যা জিতিল, হযরতের জীবন-সাধনা 
সার্থক হইল কি বিফলে গেল ইহাই হইবে আমাদের সকল বিচারের 
মাপকাঠি। মাঝখান হইতে কোন একটা ঘটনাকে তুলিয়া লইয়। বিচার 
করিতে গেলে হযরতের সত্যন্বরপ পাঠকের চোখে ধর] পড়িবে না। 

পূর্বেই বলিয়াছি, বদর-যুদ্ধের সংগে সংগে ইসলাম নৃতন পথে চলিয়াছে। 
এপথ সংঘর্ষের পথ--অগ্রগতির পথ--+আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। এ-পথের 
এক গ্রাস্তে বদর, অপরপ্রান্তে বায়তুল্লা--কা'বা! সেই শেষ মঞ্জিলে না 

পৌঁছিয়া আল্লার বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করিয়া হযরত কিছুতেই শাস্ত 
হন নাই। কাজেই, আমরা হঘরতের জীবনের সমন্ত যুন্ধবিগ্রহকেই 
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একটা অখণ্ড রূপ দিয়া দেখিতে চাই। একটা মহাযুদ্ধের খর্মধ্যে ছোট- 
থাটো পরাজন্স বা ভাগ্যবিপর্যয় থাকিতে পারে; কিন্ত তাহাতে কিছু ঘায় 

আসে না। সমগ্রের ফলাফল দেখিয়াই তাহার চূড়ান্ত ফল নিরূপিত 
হয়। হযরতের জীবন-সংগ্রামকেও সেই দৃষ্টিভংগিতে দেখিতে হইবে। 

অতএব, ওহদ-যুদ্ধের ফলাফল ওরূপভাবে বিচার করিলে চলিবে না। 

ওছদ-যুদ্ধের উদ্দেশ্ত কী ছিল এবং সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, 
তাহাই আমাদিগকে সর্বপ্রথম বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ঃ কোরেশদিগকে সম্পূর্ণ পধুর্ণদত্ত করিবার জন্য 
আল্লাহ, মুসলমানদিগকে ওহদ-্প্রাস্তরে টানিয়া আনেন নাই। মুসলিম 

বীরবৃন্দের শৌর্ধবীর্ধ পরীক্ষারও এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না; সে 
পরীক্ষা বদর-যুদ্ধেই হইয়া গিয়াছে। আল্লার উদ্দেশ্য ছিল অন্তরূপ ৷ 
মুসলমানদিগের ঈমান পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং ভবিষ্যতের জন্য 

তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে গঠন করিয়া দেওয়াই ছিল এ-ুদ্ধের প্রধান 
লক্ষ্য । শক্রজয় অপেক্ষা তাহারা আত্মজয় করিতে পারে কিনা, বিপদের 

দিনে ধের্য ধরিষ1]! আপন কর্তব্য পালন করিতে সক্ষম কিনা, জয়ের সংগে 

পরাজয়কেও তাহারা সঠিকভাবে গ্রহণ করিতে জানে কিনা-_সত্যের 
জন্য সত্যই তাহারা! মরণ-বরণ করিতে প্রস্তত কিনা-_ইহারই পরীক্ষা ছিল 

এ-ুদ্ধের অস্তনিহিত উদ্দেহ্া। ওহ যুদ্ধে মুসলমানগণ নিজেদের 
আত্মরপ দেখিতে পাইয়াছে। কোথায় তাহাদের গলদ আছে, কোথায় 
তাহাদের দুর্বলতা আছে, এই যুদ্ধে পাওয়া গিয়াছে তাহারই সন্ধান। 

বদর-বিজয়ের পর হইতে মুসলিম গাজীগণের অনেকে নিশ্চয়ই খানিকটা 

বেপরোধ! হইয়া! উঠিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ত্রটিবিচ্যুতি 
ছিল-_যাহার সংশোধনের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। পাঠক জানেন, বদর 
ও ওহদ-যুদ্ধের গাজীগণই পরবত্তিকালে ইসলামের বিশ্ববিজয়-অভিযান চালনা 
করিয়াছিলেন। সিরিয়া, পারশ্, মিশর, স্পেন প্রভৃতি দেশসমূহ ই'হাদের 
হত্তেই বিজিত হইয়াছিল। ভবিষ্ততের সেই বীরবাহিনী ওহদের ময়দানে 
অগ্নিমান করিয়াই শুদ্ধ বুদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছিলেন। এই ছুঃখদহন না 

ঘটিলে এই নৈতিক পাঠ তাহার! আর কোথা হইতে গ্রহণ করিতেন ? 
বস্তুতঃ ওহদ-যুদ্ধ মুসলমানদিগের পক্ষে বিফলে যায় নাই। মুসলমান- 

দিগের নবীন জাতীয় জীবন-গঠনের যথেষ্ট উপকরণ ছিল এইখানে । 'অনৈক 
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কিছু নৈতিক 'শিক্ষা তাহারা এই যুদ্ধে লাভ করিয়াছিলেন। আমরা করেকটি 
বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি £ 

(১) প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, তরুণদল হযরত ও অন্যান্ত 
সাহাবাদিগের অভিমতকে অগ্রাহ্হ করিয়া মদিনার বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ 

করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যুদ্ধজযন অপেক্ষা লু$নের লোভই ছিল 
অনেকের মধ্যে প্রবল। হযরতের কড়া হুকুম সর্তেও তীরম্দাজদিগের 

স্থানত্যাগই তাহার প্রমাণ। এই ছুইাটি কার্ধই তারুণ্যের উগ্র উচ্ছ্বাসের 
কৃফল। নেতার আদেশ ও অভিমতের প্রতি এহেন অশ্রন্ধা মে ভয়ংকব 

দোষের, ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানগণ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। এই যুদ্ধ হইতে তাহারা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
পরৰতিকালের কোন যুদ্ধে আর তাহাদের এরপ ভূল হয় নাই। কাজেই, 
অমংগলের মধ্য দিয়া মুসলমানদিগের মংগলই সাধিত হইযাছিল, স্বীকার 
করিতে হইবে । 

(২) যুদ্ধ জয়ের আগের দিন অপেক্ষা পরের দিন অত্যন্ত কঠিন। 
যুদ্ব-জযের পরে সেনাপতি ও সৈম্তদিগকে তাই অধিকতব সতর্ক থাকিতে 

হয়। উচ্চৃঙ্খলতা ও অরাজকতাব সৈন্তদল যুদ্ধকালে গোপন থাকে, জয়ের 
পরে তাহার! যুদ্ধে নামে। এই গুপ্ত শক্রকে শেষ না করা পর্যস্ত কোন জয়ই 
স্থনিশ্চিত নয়। ওহ্দযুদ্ধে মুসলমানেরা এ সত্য তীব্রভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । 

€৩) নেতার আদেশ-নিষেধ পালন করিলে যে কী সুফল ফলিতে পারে, 
এবং লংঘন করিলে যে কী অমংগল নামিয়া' আসে, মুসলমানগণ যুগপত্ভাবে 

তাহা এইখানে €দখিতে পাইযাছেন। বিজগ্র ত তাহাদের হাতের মুঠার 
মধ্যেই আসিয়াছিল, কিন্তু নিজেদের হুস্কৃতির ফলেই সে তাহাদের নিকট 

হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। 
(৪) বার-যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ীর ভূমিকায় দেখা দিয়াছিলেন। 

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বিজয়লাঁভ কোন মানুষের বা কোন জাতির ভাগ্যেই ঘটে 

না! জীবনে জয়পরাজয় অবশ্তন্ভাবী। ন্ুুখ-ছুঃখ সম্পদ-বিপদ ও উতান- 

পতনের মধ্য দিয়াই জাতিগঠন সম্পূর্ণ হয়। কাজেই দুঃখ-দুরদিনি দেখিয়া 

ভয় করিলে চলে না। এছেন দুঃসময়ে কেমন করিয্না আত্মরক্ষা করিতে 

হয়, কেমন করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হয়, কেমন করিয়া ধৈরধ ধারণ 
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করিতে. হয়/: এ শিক্ষা গঞ্মাস্থখ মূগলমান জাতি সর্বপ্রথম ওহা-ক্ষেতরেই 

লাত করিযাছিলেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও মুষ্টিমে্ব মুনলিম: 
রে কী চমৎকার ভাবেই না. অগণিত ও নুসঞ্জিত শক্রসেদার সকল 
উদ্দেস্ঠকে ব্যর্থ করয়া দিলেন! এই অগ্নি-পরীক্ষার ফলে শুধু ফে' 
মুসলিম গাজীগণ নিজেরাই উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। পরাজক 
বা ভাগ্য-বিপর্ধয়ের দিনে পরবতিকালে মুদলমান জাতি কেমন ভাবে আত্মস্থ 

হইবে, কেমল্প করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনকে পুনর্গঠিত করিবে--সে আদর্শ. 
আমরা পাই এইখানে । সব যুদ্ধেই হযরত দি জরী হইতেন, তবে সংকট-. 
দিনের আদর্শ-আমর! কোথায় পাইতাম ? 

(8) হযরত নিগ্জেও এই দুর্যোগের মধ্যে নেতৃত্বের এক অতুলনীয় 

আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছিলেন। সংকটমুহুর্তে তিনি একটুও বিচলিত 
হন নাই। সমগ্র জীবনের মধ্যে এই ওযহদ-যুদ্ধেই বোধ হয় তিনি 
সর্বাপেক্ষ। মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হুইয়াছিলেন। শক্রর শানিত- তরবারি 
তো তাহার মস্তকে নিক্ষিপ্তই হইয়াছিল । শিরন্ত্রাণ কাটিয়া! গিয়া দুইটি লৌহ- 

কড়াও তাহার কপালে ঢুকিয়! গিক়্াছিল। আবুদোজানা আপন হস্ত ঘ্ারা সে 
আঘাতকে বাধ! না দিলে তখরই হয়ত হযরতের জীবন-লীলার অবসান 

হইত। এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি প্লাড়াইয়াও হযরত আপন কর্তব্য পালন 
করিতে ভূলেন নাই। বিক্ষিপ্ত মুললিম সৈম্যদিগকে তিনিই পুনরায় একত্রিত 
করিতেছিলেন এবং সেনাদলের নৈতিক বল (29091515 ) তিনিই রক্ষা, 

করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কিরূপ ধের্য ও তিতিক্ষার প্রয়োজন, 
হযরত সেদিন তাহা মুসলমানদিগকে দেখা ইয়৷ দিয়াছিলেন। 

শুধু তাই নয়। জীবন-্বপ্রকে সফল করিতে হইলে__আদর্শকে জ্যযুক্ত 
করিতে হইলে-_মানুষকে যে মৃত্যুর ছুম্নার পধস্তও পৌছিতে হয়, ইঞ্চি 

পরিমাণ ব্যবধানে দীড়াইয়াও যে জীবনকে মৃত্যুর কবল হইতে ছিনাইয়া 

আনিতে হয়, এই বাণীই হুধরত সেদিন আমাদিগকে দিয়্াছেন। জীবন- 

সংগ্রামে যখনই মন আমাদের নিরাশার আঘাতে ভাডিয়া পড়িতে চাহিবে,, 

তখনই মনে পড়িবে আমাদের ওহদ্ ময়দানে হযরতের এই আতুলনীল্ন 

ধৈর্ধ, সহিষ্তা ও নিষ্ঠার কথা_সত্য ও আদর্শের অন্য এই জীবন-মরণ 

সংগ্রামের কথাঁ-আল্লার উপর তার এই অবিচলিত বিশ্বাস ও ঈমানে 

কথা । হ্ষরত না.হারিলে কেমন করিয়া! আমর! এই সম্প্দ পাইতাম ? চু 
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(৬) আক্রম্কারীর ভূমিকা হইতে ধন মুসলমাবগণ অকদ্থাৎ 
আক্রান্তের ভূমিকায় নামিলেন, তখন তাহাদের প্রধান কর্তব্য ও লক্ষ্য হইল 
আত্মরক্ষা করা। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা শীত্রই তীহাদিগকে ভুলিতে হইল। 
পরীক্ষা আরও কঠোর ও নুক্্তর হইয়া দড়াইল। তাহারা দেখিলেন শুধু 
আত্মরক্ষা কিলেই চলিবে না, তীহাদের প্রাণগ্রতিম রস্থুলকেও বাচাইতে 
হইবে। ইহার জন্য চাই আত্মবিসর্জন। কাজেই তাহাদিগকে যুগপৎভাবে 
আত্মরক্ষাও করিতে হইল, আবার সংগে সংগে আত্মত্যাগও করিতে হুইল । 
এ-বড় কঠোর পরীক্ষা । কিন্তু এতবড় পরীক্ষাতেও মুসলমানগণ বিভ্রান্ত 
হম নাই। সকলে না হউক, অন্ততঃ একদল মুসলমান এ-পরীক্ষায় যোগ্যতার 
সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাহারা পলায়ন করেন নাই বা ভীত হন নাই; 
নিজের প্রাণ বাচাইয়! তাহারা হযরতের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কাজেই 
বলা যাইতে পারে, মুসলমানদিগের ঈমানের পরীক্ষার এখানে একেবাবে 
চূড়ান্ত হইযা গিয়াছে। 

(৭) হযরতের বদি মৃত্যুই ঘটে, তবে মুসলমানগণ কোন্ আলোকে 
ইহা গ্রহণ করিবে-_তীহার নির্দেশিত পথেই চলিবে, অঞ্থবা উদ্ভ্রান্ত হইয়া 

সে-পথ পরিতাগ করিবে-_মুসলমানদিগকে এ-পরীক্ষাও এখানে দিতে 
হইয়াছে । হযরতের মৃত্যুসংবাদ যখন প্রচারিত হইল, তখন বাহার 
দুর্বলচিত্, তাহারা যুন্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু বাহার 
আদর্শ মুসলমান, তাহারা একটুও বিচলিত হইলেন না। হুযরতের প্রদত্ত 

বাণী, আদর্শ ও আলোককেই তাহারা আঁকডিয়া ধরিয়া আপন কর্তব্য 
পালন কবিতে লাগিলেন। 

বস্তত:ঃ ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানদিগের নিরাশ হইবার কোনই কারণ ছিল 
না। এইখানে তাহারা অনেক এই্র্য লাভ করিয়াছিলেন। ওহদ-যুদ্ধে 

ষাত্রা করিবার সম তাহারা যেরপ মুসলমান ছিলেন, ফিরিবার সময় 

তদপেক্ষা নুন্দর ও উন্নত মুসলমান হইয়া ফিরিয়াছিলেন। 
এত গেল যুদ্ধের ভিতরকার দিক । বাহিরের দিকটাও দেখা যাউক। 

এদিক দিয়। দেখিতে গেলেও দ্বেখা যাইবে, কোরেশগণ এ-যুদ্ধে প্রকৃত 
জয়লাভ করে নাই। 

৩*** হাজার স্ুসক্ষিত কোরেশ টসন্যের মুকাবেলায় মাত্র ৭০৭ 
শত মুসলিম সৈন্য বুদ্ধ করিয়াছে । তাহার মধ্যেও আবার মাত ২ জন 
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অশ্বারোহী আর ৭০ জন বর্মধারী, অস্ত্রশস্ত্র নিতান্ত মামুলী, ধরণের। 

অন্থপাত ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ১ জন মুসলিমকে প্রায় ৫ জন 
কোরেশের বিরদ্ধে লড়িতে হইয়াছে । ইহা সত্বেও আমরা দেখিতে পাই 
যে, কোরেশগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্িতে পারে নাই। রণে ভংগ দিয়া তাহারা 

পলায়ন করিক়্াছে। ইহা নিশ্চয়ই বিজয়ের লক্ষণ নহে। 

মুসলমানদিগের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সময়েই বা কোরেশগণ কী বাহাছুরী 

দেখাইল? মুসলমানদিগের নিবুদ্ধিতার ফলে ৭০ জন বীর অকারণে 

প্রাণ হারাইলেন বটে, কিন্তু কোরেশদের কোন উদ্দেশ্য ইহাতে সফল 

হইল? না তাহারা হ্যর্চকে বধ করিতে পারিল, না আবুবকর, ওমর, 
আলি বা অন্ত কোন মুসলিম বীরকে বন্দী করিতে সক্ষম হইল, না 
ভক্তগণের উপর হইতে হযরতের অসাধারণ প্রভাবকে তাহারা ক্ষুন্ন করিতে 
পাবিল। ওহদ-যুদ্ধের পূর্বেও হযরত যেমন শক্তিমান ছিলেন, পরেও ঠিক 
তেমনি শক্তিমান রহিলেন ; বরং মনোবল আরও বলিষ্ঠ হইল। 

মুনলমানগণ যদি পরাজিতই হইবে, তবে কোরেশগণ মদিনা আক্রমণ 

করিল না কেন? মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যই ত তাহাবা এই বিরাট 

অভিযান আনিয়াছিল। ওহ্দ-যুদ্ধে এরূপ আশাতীত সাফল্য লাভের 
পরেও তাহার৷ তবে মঞ্জায় ফিরিয়া! গেল কেন? 

কোবেশগণ সত্যই যে মুসলমানদিগের উপর বিজয়লাভ করিতে পারে 

নাই, কোরেশ-নেতা আবুক্ফিদ্ান তাহা! ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, নতুবা 
যুক্ধশেষে ওহদ-পর্বতের পার্দদেশে ফ্াড়াইয়া সে কেন ওমরকে এই কথা 

বলিয়া শাসাইবে ঃ “আচ্ছা, আগামী বৎসর পুনরায় ব্দরে তোমাদের সংগে 
বুঝাপড়া হইবে ।” 

এঁতিহাসিকগণ কোরেশদিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র ২৩ জন বলিয়! 

উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। একা হাম্জার 

হন্তেই ত ৩১ জন কোরেশ সেনা নিহত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। বীরবর আলি একাই ৮ জন কোরেশ সৈম্কে নিহত 

করেন। সাদ-বিন-রাবী, নষর-বিন-আউস্ প্রমুখ বীরগণের হন্তেও বন্থ 

কোরেশ নিহত হইম়্াছিল। এতঘ্যতীত বীরকেশরী আবু-দোজানা--- 

বিনি হযত-প্রদত্ত অসিহন্তে অনিরুদ্ধ গতিতে শক্রনিপাত করিতেছিলেন--. 

তাঁহার হতেই বা কত না শক্র নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল! দূর হইতে আীবু- 
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দোজানার অসাধারণ বীরত্ব ও শক্রনিপাতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া স্বয়ং 

হযরত বলিয়াছিলেন : যদি জিহাদ না হইয়া অন্ত কোন ব্যাপার হইত, 
তবে অল্লাহতালা৷ আবুদোজানার এরপ ভাষণ নরহত্যা দেখিনা নিশ্চয়ই 
ক্রুদ্ধ হইতেন। 

যুদ্ধের প্রথমার্ধে ৩০** কোরেশ সৈন্য যখন পালাইতে আরম্ভ করিল, 
তখন নিশ্চই মাত্র ২৩ জন কোরেশকে (তখনকার হিসাব মতে তাহারও 
কম) নিহত হইতে দেখিয়াই তাহারা রণে ভংগ দেয় নাই। তাহাদের 

হতাহতের সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার দরুণ 
তাহারা ভীত ও সন্বস্ত হইযাই পৃষ্ট প্রদর্শন কবিয়াছিল। 

এতদ্যাতীত যুদ্ধের শেষাংশে যে অমস্ত মুসলিম বীর নিহত হইয়াছিলেন, 
তাহারাও যে এক স্থানে "দীড়াইয়া থাক্চিয়াই মরণ-বরণ করিয়াছিলেন, এমনও 

নয়। অনেক শক্রকে হতাহত করিবার পরই তাহারা শহীদ হইযাছিলেন। 

ইতিহাস পাঠে জানা যায, এই যুদ্ধে অলিদ, আবু উমায়া, তাল্হা, 

হিশাম, উবা়া-বিন-খালাফ, আবছুল্লাহ-বিন-হামিদ, আবু সৈষদ বিন্-আবু- 

ত'ল্হা, মাসাফী, জালাস প্রমুখ ১৭ জন নেতৃস্থানীয় কোরেশবীর নিহত 

হইয়াছিলেন। তাহাই যদি সত্য হয, তবে সাধারণ সৈন্য যে কত 
মরিয়াছিল, তাহা সহজেই অন্থমান করা যায়। 

বদর-যুদ্ধে মুসলমান ও কোরেশদ্দিগের সংখ্যার অস্থপাত ছিল ১: ৪। 

ওহ্দ-যুদ্ধের অন্ুপাতও ততদ্রপই ছিল। কিন্তু ব্দরে নিহতের অনুপাত 
ছিল--১৪ £ ৭০ অর্থাৎ ১: ৫ | বদরের সেই সব যোদ্ধাই ওহদে উপস্থিত 

ছিলেন। কাজেই ৭* জন মুসলিম বীর শহীদ হইয়া থাকিলে হিসাব 
মত ইহার ৫ গুণ কোরেশ সৈন্য নিহত হইবার কথা। সে ক্ষেত্রে কম্সে- 
কম ইহাব দ্বিগুণ যে নিহত হইয়াছিল, এ অনুমান অনায়াসেই কর! যায়। 

কিন্ত তবু বলিতেই হইবে, ওহদর-যুদ্ধে মুসলমানদিগের পরাজয়ই 
ঘটিয়াছিল। একথা স্বীকার করায় কোন অগৌরব নাই। এ-পরাজয় 

আল্লার ইচ্ছারুত। অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি এই বিধান 
করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের অন্রমান নয়। নিয়ে আমরা পবিজ্ঞ 

কুরআন হইতে ওহদ-যুদ্ধ সংক্রান্ত কতিপয় আয্নাত পাঠকবর্গকে উপহার 
দিতেছি; তাহ। হইতেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এই 

যুদ্ধ সম্বন্ধে স্থরা “আলে-ইমরানে” আল্লাহতা'লা অনেক-কিছু বলিয়াছেন। 
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পেখান হট্ত্কে কতিপয় আরাত উদ্ষ্ড করিতেছি। সেই সব আধ্নাত 
হইতেই ওহটবুদ্ধের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও জরপরাজয় সম্বদ্ধে পাঠক একটা 
স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। 

ওহদ-যুদ্ধের প্রারভ্তে মুসলমানদিগের মধ্যে যে সত্যই মতানৈক্য 

খটিয়াছিল এবং অনেকে শ্থার্থসিদ্ধির জন্যই যে যুদ্ধে আসিয়াছিল, আল্লাহ্. 
"তাহার উল্লেখ করি্না বলিতেছেন £ 

"এবং যখন তুমি প্রত্যুষে আপন পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া বাহির হইয়া 
গেলে এবং যুদ্ধের জন্য মুসলমানরিগকে সঙ্জিত করিলে__এবং আল্লাহ, 

শ্রোতা এবং জ্ঞাতা--তখন তোমাদের মধ্য হইতে ছুইটি দল দৃঢ় 

প্রতিজ্ঞ হইল যে, তাহারা কাপুরুষতা দেখাইবেই। এবং আল্লাহ্ 
উভয়েরই অভিভাবক এবং আল্লার উপরেই বিশ্বামীগণ বিশ্বাস স্থাপন 
করিবে 1৮0৩ £ ১১০-১১১) 

ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে এবং যথাষথ কর্তব্য পালন করিলে যে আল্লাহ্ 
মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবেন, সে কথা তিনি ্পষ্টই বলিয়াছিলেন : 

“যদি তোমরা ধের্ধ ধরিয়া থাক এবং (ন্থীয় কর্তব্য সন্বদ্বে)ট সজাগ 

থাক, এবং তাহারা (শক্রগণ ) যদি হঠাৎ তোমার্দের উপর আসিয়া 

আপতিত হয়, তবে ভোমাদের প্রভু পাঁচ হাজার ধ্বংসকারী ফিরিশ তা 
পাঠাইয়া তোমার্দিগকে সাহায্য করিবেন ।৮--(৩: ১২৪) 

করুণাময় আল্লাহ. কোরেশদিগকে যে অম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিন্না ফেপিতে 

চান নাই, শুধু দলপতিদিগকে ধ্বংস করিয়া অন্যান্য সকলকে স্ুপথে আন।ই 
যে তাহাব উদ্দেশ্য ছিল, তাহা! তিনি নিজেই বলিয়! দিয়াছেন ঃ 

“যাহাতে তিনি ( আল্লাহ্ ) অবিশ্বাসীদিগের মধ্য হইতে একটি দলকে 

( দলপতিদিগকে ) নিপাত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহারা 

নিজেদের অভিষ্ট সম্বন্ধে নিরাশ হইয়! ফিরিয়া যাইবে [” 

--(৩ ১ ১২৬) 

বল! বাহুল্য, বদর এবং ওহদ-যুদ্ধে ঠিক আল্লার এই উদ্দেশ্যই সাধিত 
হইয়াছে। যে সমস্ত কোরেশ-নেত। হযরতকে হত্যা করিবার অন্য বিশেষভাবে 

ষড়যন্ত্র করিতেছিল এবং হযরতের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে যাহারা প্রধান পা 
ছিল, তাহাদের প্রাপ্ধ সকলেই ব্দর ও ওহদ-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল । খাকী 
ছিল আবুগ্খুফিরাম, আবাধের-বিন-মুদতাএম, এবং হাকিম-বিন্হিজাম। ইহার! 



২ জয় না পরাজয় ? 

তিমজম পরবতিকাঁলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানগণ যে প্রথমতঃ 
কোলাশদিগের উপর আগনলাড করিয্বাছিলেন, তাহাও আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাবে 

বলি ফলিতেছেন £ 

“কি আশ্চর্য! ধখন তোমাদ্দের উপর মুসিবৎ আসিল- এবং তোমরাও 
বিধর্মীদিগকে দুইবার অন্থন্ধপ মুসিবতে ফেলিয়াছিলে--তখন তোমরা 
বলিতে লাগিলে : কোথা হইতে এই মুসিবং আসিল? বল (হে 

মুহম্মদ) ইহা তোমাদের হইতেই আসিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব 
কিছুর উপর ক্ষমতাবান ।%_-( ৩; ১৬৪) 

কোরেশদ্দিগকে পরাজিত করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াও যে মুসলমানগণ 
তাহার সম্যবহার করিতে পারেন নাই, বরং উল্টা তাহাদের হাতে আঘাত 

খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে হয়'ত মুললমানগণের মনে খানিকটা 
ক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। কিন্তু এখানেও ছুঃখ করিবার কিছু নাই। 
ন্যায়বিচারক আল্লাহ পরিফারভাবে মুসলমানদিগকে বলিয়া দিতেছেন £ 

“যদি আঘাত খাইয়া তোমরা ছুঃখ পাইয়া থাক, তবে মনে রাখিও 

তোমরাও বিধ্মীপিগকে অনুরূপ আঘাত দিয়াই; এবং আমরা পর্যায়ক্রমে 
ম'নুষের মধ্যে এই (ভাগ্যবিপর্যয়ের ) দিনগুলি আনিয়া থাকি যাহাতে 

আল্লাহ জানিতে পারেন কাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী; এবং আল্লাহ্, 
অন্যায়কারীদিগকে ভালবাসেন না; এবং যাহাতে তিনি বিশ্বাসীদিগকে 

খাটি করিয়া লইতে পারেন এবং অবিশ্বাসীদিগকে মংগল হইতে বঞ্চিত 

করিতে পারেন ।৮--(৩ ১৩৯৪০ ) 

মুসলমানদিগের ঈমান পরীক্ষা করাও যে এই যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য 
ছিল, আল্লাহ্ তালা তাহাও স্পষ্টভাবে বলিয়! দিয়াছেন £ 

“তোমরা কি মনে কর যে তোমরা বিহিশতে প্রবেশ করিবে_ সতক্ষণ 

না আল্লাহ্ (তোমাঁদের মধ্য হইতে) সেই সব লোককে চিনিয়া লন__ 

যাহারা কঠোর কর্তব্যপরায়ণ এবং ধের্যশীল ?”--€৩৫ ১৪১) 
“এবং নিশ্চয়ই তোমরা মৃতকে না দেখিয়াই মুখে মৃত্যাকামনা করিয়া 

ছিলে; তাই তোমরা বখন মৃত্যুকে দেখিলে, তখন তাকাইয়! রহিলে 1 
(৩৫ ১৪২) 

হযরতের নিহত হইবার সংবাদে মুসলমানদিগের অনেকের মধ্যেও 
স্চাঞ্চলোর সৃষ্টি হইয়াছিল। আল্লাহ] সে সম্বন্ধে কী দুন্দর শিক্ষাই না দিতেছেন 
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“এবং মুহম্মদ একজন প্রেরিত পুরুষ বৈ ত নন। তাহার পূর্বব্তা 
পয়গ্ধব্গণও মারা গিয়াছেন। অতএব তিনি যদি মারাই যান বা নিহত 
হন, তবে কী তোমরা ষ্ঠ প্রদর্শন করিবে ?--(৩ 2১৪৩) 

মুসলমানদিগের মধ্যে যে সকলেই নিষধাম খোরদা-প্রেমের তাড়নায় ওহা- 

যুদ্ধে আসে নাই এবং অনেকের মনেই যে “দুনিয়ার পুরস্কার লাভের চিন্তাই 
প্রবল হইয়া জাগিয়া ছিল, আল্লাহু দে গোপন কথাও প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছেন £ 

“এবং যে-কেহ এই দুনিয়ার পুরস্কার চায়, তাহাকে আমরা তাহাই দেই 

এবং যে-কেহ পরকালের পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা তাহাই দেই। 
আমরা কৃতজ্ঞদদিগকে পুবস্কৃত করিব ।৮--( ৩: ১৪৪) 
উপরে ষে-সমস্ত আয়াত উদ্ধত করা হইল, তাহা হইতে পাঠক নিশ্চয় 

বুঝিতে পাবিতেছেন, ওহদ-যুদ্ধের অনেকগুলি উদ্দেশ্য ছিল এবং সেইসব 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আল্লাহ্ মুসলমানদিগেব এইরূপ ভাগ্য-বিপধয় 

ঘটাইয়াছিলেন। 
বস্ততঃ ওহদ-যুদ্ধ সত্যই মুসলমানদিগেব এক কঠোর অগ্নিপবীক্ষা। 

এই যুদ্ধে মুসলমানদিগের কোনই ক্ষতি হয় নাই) বরং এক বিবাট নৈতিক 

সম্পদ তাহারা লাভ করিয়াছেন । যুদ্ধের দ্বারা যে জাতি-গঠন হয় এবং 

পরাজয়ের মধ্যেও যে জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত থাকে, ওহদ-যুদ্ধে 

আমর! তাহাই দেখিলাম । 



পরিচ্ছদ ; ৪২ 

ওহদ-হুদ্ধের শেষে 

হযরতের নিহত হইবার সংবাদ যখন মদিনায় পৌছিল, তখন সর্বস্ব একটা 
শোকের মাতম উঠিল। গৃহ ছাড়িয়া সকলে ওহদের দিকে ছুটিয়া চলিল। 
মুসলিম নারীরা পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হুইলেন। উন্মেআয়মান 

নায়ী গনৈক মহিলা একজন মুসলিম সৈন্কে নগরাভিমুধে আসিতে 

দেখিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়। উঠিলেন : “কাপুরুষ! তোমাদের রম্মুল মার! 

গিয়াছেন। আর তোমরা গৃহে ফিরিতেছ ? দাও তোমার অগ্ত্র আমি 

দ্ক্ষেত্রে যাইতেছি ?” 
বনি-দিনার গোত্রের -একটি মহিলা উন্মাদিনীর বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া 

আসিতেছিলেন।. কতিপয় মুসলমানের ঠাক্ষাৎ পাইয়। বাগ্র হে তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন ; “খবর কী”? 

পকি আর বলি, তোমার ভ্রাতা শহীদ হইয়াছেন ।” 

"সোভান আল্লাহ! তাহার আত্মার কল্যাণ হউক! তারপর ?” 

“তোমার ম্বামী শহাদ হইয়াছেন 1” 
“ইয়ালিল্লাহে! তাহার জাত্বার কল্যাণ হইক !” 
“তোমার পিতাও শহীদ হইযাছেন 1” 

দ্মেহময় পিতাঁও ?__--তাঁরপব ?---হ্যবতেব খবর কী, তাই 

বলনা?" 
“হযরত্্গীবিত আছেন 1” 
“জীরিভ-আছেন? কই, কোথায তিনি? আমাকে একবার দেখাও” 

অগা! ভীহাকে হযরতের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। হযরতকে 

স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়। তিনি উচ্ছ্ৃসিতকঠে বলিযা উঠিলেন : “আল্- 

হাম্ছুলিল্লাহ! হে রন্লুল্লাহ, তোমাকে পাইলে আর সকলকেই 
হারাইতে পারি ।* 

হযরতের গ্লেহময়া কন্যা বিবি কাতিনাও পিতার মৃত্যুলংবাদে যু্বক্ষেত্র 

চুটিয়া আসিয়াছিলেন। হযরতের ক্ষতস্থান হইতে শোণিতপাত হইতেছে 
৯৫ 
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দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না 

দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি এক টুকরা চাটাই পুড়াইয়! সেই ভম্ম ক্ষতস্থানে 
প্রদান করিগলন। ইহাতেই রক্ত বন্ধ হইয়। গেল। 

অন্যান্য মহিলারাও আঁহুত মুসলিম সৈন্যদিগকে যথাসাধ্য সেবা ও 
গুঞ্যা করিতে লাগিলেন । 

একটু সুস্থ হইলে হযরত শহীদদিগের লাশ দাফন-কাফন করিবার 

ব্যবস্থা করিলেন। খুনরভীন্ লেবাস্ পরিয়া বীরদল শেষের শয়ন গ্রহণ 

করিলেন। ছুই তিন জন শহীদকে একত্ে এক একটি কবরে স্থাপন 

করা হইল। 

সন্ধ্যার পূর্বেই হযরত সকলকে লইয়! মদিনায় পৌঁছিলেন। 
মদিনার প্রতিঘরে কান্নার রোল উঠিল। আল্লার অভয়-বাণী শুনাইয়া 

হযরত সকলকে শান্ত করিলেন । 

দুরদশখ হযরত মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একটি বিষয় ভাবিয় ব্যাকুল 
হইতেছিলেন। মদ্দিপ! নগরী তখন অরক্ষিত। যদি কোরেশগণ ফিরিয়া 
আসিক়্া মদিনা আক্রমণ করে, তখন কী হইবে? ইহাই ছিল তাহার চিন্তার 

কারণ। হযরত এজন্য সার্দ নামক জনৈক সাহাবীকে কোরেশদিগের 
গতিবিধি লক্ষা করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিয়া আসিলেন। 

কোরেশগণ যখন আল্-আকিক উপত্যকায় পৌছিল, তখন তাহাদের 
মাথায় এক নৃতন খেয়াল চাপিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল ঃ আমরা 

কী করিতেই বা আসিলাম, আর কী করিয়াই বা চলিলাম! আসিলাম 

মদিনা আক্রমণ করিতে, কিন্তু তাহ! হইল কৈ? এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? 

মদিনা ত এখন অবুক্ষিত! কেন তবে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি ? 

কিন্ত অনেকে আবাব এ কথায় সায় দিল না। তাহারা বলিল ; 

“মদিনা! আক্রমণ করিতে গেলে বিপদ আছে। দদখ নাই মুসলমানদিগের 

শৌরধবীধ ? সংকীর্ণ স্থানে একবার পাইলে তাহারা আমাদিগকে একদম 
শেষ করিবে। কারঞ্জেই যাহা পাইমাছ, তাহা লইয়াই সস্ত্চিত্তে ঘরে 
ফিরিয়া চল।% 

কিন্ত এপ্রন্তাব সকলের মনঃপৃত হইল না। মর্দিনা আক্রমণ করাঝ 

দিকেই অধিকাংশ লোকেব ঝোঁক দেখা গেল। কোবেশবাহিনী পুণরায় 

মদিনার পানে ফিরিয়! দী়াইল। টি 
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হুবরত মদিনায় বসিয়! রাত্রে এ-সংবাদ জানিতে পারিলেন। ওমর ও 
আবুবকরের সহিত তিনি পরামর্শ করিলেন। কোরেশদিগের অগ্রগতিকে 
বাধা দিতে হইবে, ইহাই হইল তাহাদের মত। 

কোনরপে রাব্বি কাটিয়া গেল। প্রভাত হুইতেই বেলালের কষ্ঠে 

ফধরের আধান ধ্বনিয়া উঠিল। মুগলিম বীরবৃন্দ হযরতের সহিত নামাষ 

পড়িলেন। অমনি হযরত ঘোষণা করিলেন £ “এখনই সকলে প্রস্তুত হও) 
কোবেশদিগের বিরুদ্ধে পুনরাষ যুদ্ধাত্র! করিতে হইবে। অন্ত কাহাকেও 
আমি চাই না; গতকল্য যে সমস্ত বীর ওহদে যুদ্ধ করিয়াছ, কেবল তাহারাই 
সজ্জিত হইয়া আইস 1” 

ঘরে ধরে তখনও কান্নার বোল থামিয়! যায় নাই। বীরবৃন্দের অনেকেই 
তখন অক্পবিস্তর আহত এবং সকলেই অত্ন্ত ক্লান্ত; ইহারই মধ্যে আসিল 

আবার এই নৃঙন আহ্বান ! 

কিন্ত কি আশ্চর্য! সেই আহত ও পরিশ্রাস্ত বীরদলই হযরতের আদেশে 

মুহুতমধ্যে রণসাজে সজ্জিত হইয়া আসিল। কত বরড অসাধারণ ব্যক্তিত্ব 
এই মহাপুকুষের ! কী অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর তাহার উপর তাহার 
তক্তবৃন্দের! কী অপুব মনোবল ও নিয়মান্থবন্তিতা এই মুসলিম বীরবৃন্দের ! 
ওহদের অগ্নি-পরীক্ষার পর সত্যের সৈনিকদল যেন ঈমানের তেজে ও দেহের 

শক্তিতে অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়৷ উঠিল । 

হযরত তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাঞ্জাইয়া অনতিিলগ্থে নগর হইতে 
বাহির হইয়া পড়িলেন। 

এদিকে আবুন্ফিম্নান মাবাদ ন।মক জনৈক মদিনাবাসী পথিকের নিকট 

জিজ্ঞাস! করিয়া জানিতে পারিল যে, হযবত পুনরায় এক বিরাট বাহিনী 

সংগে লইয়া কোরেশদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই সংবাদে 

সে খুব দমিয়া গেল , মদিনা আক্রমণের সাধ তাহ!র মিটির। গেল। ভীতচিত্তে 
সে তাড়াতাড়ি মন্ধার পথ ধরিল । 

হযরত মুসলমানদিগকে লইয়া! মদিনার আট মাইল দূরবর্তা 'হামরা- 
উল্্-আসাদ' মক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শক্রদিগের কোন 

সন্ধানই তিনি পাইলেন না। অগত্যা কয়েকদিন সেখানে শিবির স্থাপন 

করিয়া বাত্রিফাপন করিলেন। প্রতিরাত্রে পৰতোপরি অসংখ্য স্থানে 
এমনভাবে বড় বড় আগুন জালান হইতে লাগিল-_যাহাতে দূর হইতে 
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দেখিলে খতই মনে হয় বহু লোক সেখানে জমায় হইয়াছে । এইকূপে 

কয়েক রাঞ্জ্রি অতিবাহিত করিবার, পর তিনি সদলবলে;* মদিনায় ফিরিয়া 

আসিলেন। 

রণকৌধলের দিক দিয়া হযরতের এই কার্ধ নিশ্চয়ই প্রশংসার ঘোগ্য, 
সঙ্গেচে নাই: ইহাতে কৌোরেশগণ..| ভাবিল, মুলমানদিগকে পরাজিত 

করা সহজ নয়। ইছাী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাবিল, ওহদ 

যুদ্ধে মুসলমানেরা একটুও কাবু হয় নাই। মুসলমানেরাও ভিতবে ভিতরে 
নববল ও নবপ্রেরণা লাভ করিল। হযরতেব উপর তাহাদের যে 

অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর আছে এবং তিনিই যে তাহাদের অবিসম্বা্দিত নেতা, 

অমুসলমান্গণ তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পাবিল। 



পরিচ্ছেদ £ ৪৩ 

চতুর্থ ও পঞ্চম হ্যরীর কয়েকটি ঘটন৷ 

ওহদ-যুদ্ধের পর দুইমাস বেশ শান্তিতেই কাটিল। 
কিন্তু চতুর্থ হিঘরীর প্রারন্তের সংগে সংগে আবার বিপ? দেখা দিল। 

নানাস্থত্রে হযরত জানিতে পারিলেন, মরুভূমির মধ্যস্থিত বিন্-আসাদ 

নামক একটি শক্তিশালী গোত্র অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মদ্দিনা আব্রমণ 
করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। অনতিবিলম্বে হযরত আবুসাল্মার নেতৃত্বে 
১৫* জন মুসলিম সৈন্যের একটি ক্ষুত্রবাহিনী তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন। মুনলমানগণ গোপন পথ ধরিয়া ক্ষিগ্রগতিতে গন্তব্য স্থানে 
গিয়। পৌছিলেন যে, শ্রক্রগণ প্রস্তত হইবার অবসর পাইল না। ফলে 
তাহারা পরাজিত হইল। মুসলমানগণ প্রচুর লুষ্টিত দ্রব্যসহ ফিরিয়া আসিলেন। 

ইহার পরের মাসে হযরত কোরেশদিগেব গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 

উদ্দেশ্তে আসেম-বিন-সাবেত নামক জনৈক সাহাবীর অধীনে দশ জন 

মুসলিম €ধচরকে মক্কার দিকে প্রেরণ করিলেন। এই দলটি যখন রাষী 
নামক স্থানে উপনীত হইল, হোযায়েল বংশেব দুইশত লোক অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত হইয়। বিশ্বাসঘাতকতা! পুর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। 

মুসলমানদিগকে বন্দী করিয়া কোরেশদ্দের নিকট বিক্রয় করিতে পারিলে 

প্রচুর অর্থ মিলিবে, ইহাই ছিল তাহাদিগের এই আক্রমণের একমাত্র £প্ররণ] । 

মুসলমানগণ বেগতিক দেখিয়া নিকটস্থ একটি পর্ত শিখরে আরোহণ 
করিলেন। হোযায়েলগণ দেখিল, মুনলমানেরা প্রাণ থাকিতে আত্মসমর্পণ 

করিবে না, তাই অনেক অনুনয় বিনয় করিয়। তাহাদিগকে নামিয়া আসিতে 

বলিল। কিন্ত দলপতি আসেম বলিলেন; “তোমাদের ন্তায় বিশ্বাস- 

ঘাতকদের কথায় আমরা বিশ্বাস করি না।” পাষগুগণ মুসলমানদিগের 
প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন মুমলিম বীরগণ তরবারি হ্যে 

দ্রতবেগে নিয়ে অবতরণ করিয়া শত্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। অল্লক্ষণের 

মধ্যেই তাহাদের আটজন বীর প্রাণ হারাইলেন। বাকী দুইজন. 
জায়েদ ও ধোবায়ের আহত অবস্থায় গঞ্চহত্তে বললী হইলেন | 

গা জরে? হর পালিত পুর জারে? দারুন । 
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নরপণ্ডগণ বন্দীকে লইয়া মক্কায় পৌছিল। বার-যুদ্ধে নিহত 
ছুইঞ্ন কোরেশ যোদ্ধার পুত্রগ4 আনন্দের সহিত জায়েদ ও খোবায়েরকে 
কিনিয়া লইল। তারপব খেচাবাদিগেব উপর শুরু হইল অমানুষিক 
অত্যাচার । 

মনের সবে গ্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পর দুর্ধৃত্তগণ তাহাদিগকে 

বধ্যডূমিতে লইয়া ঢলিল। অগণিত কৌতুহলী কোরেশ নরনারী ও 
বালক-বালিক। চলিল তাহাদেদ পিছনে পিছনে সেই চমকপ্রদ দৃশ্ঠ দেখিবার 
জন্ত। বধ্যভূমিতে উপনীত হইবাব পর কোরেশ নেতাগণ বলিতে লাগিল : 
“যদি ইসলাম পরিত্যাগ কবিতে পাব, তবে এখনও তোম।দের প্রাণরক্ষা 
হয়।” মুসলিম বীরদ্বয়্ ঘ্ববাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। 

বলিলেন £ কিছুতেই না। সমন্ত ছুনিয়াব বিনিময়েও না।» দুবৃত্তগণ 

তখন জায়েদকে বলিল : “দেখ জায়েদ, এই ফাসিকাষ্ঠে যদি এখন মুহম্মদকে 

ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং তদ্িশনিময় তুমি মুক্তি লাভ কর, তবেকি তাহা 
পছন্দ কব না।?” জায়েদ বজ্রকষ্ঠে উত্তর দিলেন; “সাবধান। মুখ 
সামাল করিয়া কথা বলিদ। আমার মুক্তিব বিনিমযষে আমার প্রিয়্নবীর 

পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইতে দিতেও আমি রাজী নই।” তখন কোরেশ 
নরপিশাচগণ তরবারি হস্তে তাহার্দিগের প্রতি অগ্রসর হইল। মুসলিম 

বীরদ্ব নিভাঁক শিবিকার। মুখে তাহাদের ভয়ভীতি বা ম্লানিমার চিহ্ছমাত্র 
নাই। এক অপৃর্ধ বিহিশতী নৃখে সে মুখ আজ অধিকতর উজ্জল। বারে 
বারে আঘাত করিম! পাষগুগণ তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। 

আল্লংর নাম করিতে করিতে বীরছ্য় হাসিমুখে শহীদ হইলেন। 

এই মাসেই আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। আবুবের নামক জনৈক 

বৃদ্ধ নেজদবাসী ছুইাটি অশ্ব এবং ছুইটি উট উপডঢৌকনসহু হযরতের নিকট 
আসিয়া বলিল; “আপনি ধর্দি কতিপয় উপযুক্ত লোককে আমাদের ওখানে 
পাঠাই]! দেন, তবে আমাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিতে পায়ে।» 
হযরত বলিলেন ; “নেজদবাসীদের উপর বিশ্বাস কী? নেজদের বনি-আমির 

গো ত কোরেণদ্দিগেরই বন্ধু” তছুত্তরে আবু'বের বলিল; হযরত, 

সেখানে ত আমরাই নেতৃস্থনীয়। আযরা যাহ! বলিব তাহাই হইবে। কাজেষ্ 
আমি মুসলমানদিগের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।” হযরত বেকার 

কথ। বিশ্বাস করিয্া ৭* জন বিশিউ মৃসলিম উলেমাজ্ে আর-ন্রার কাছে 
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পাঠাইয়৷ দিলেন। বনি-আমিব গোত্রের প্রতি হযরত একখানি পত্রও 
সেই সঙ্গে লিখিয়া পাঠাইলেন। বীর-মউনা নামক স্থানে উপনীত 
হইলে মুসলমানগণ সেই পত্রসহ জনৈক মুসলিম দূতকে বনি-আমিরদিগের 
নেতা আমির ইবনে-তোফায়েলের নিকট প্রেরণ করিলেন। নেতৃবর 
পত্রথানি না পড়িয়াই নিকটস্থ জনৈক অনুচরকে ইঙ্গিত করিলেন) 

তদছ্ছসারে সেই মুহূর্তেই মুসলিম দূতকে নিহত করিয়া ফেলা হইল। 

শুধু তাই নয়। আমির তাহার দলবল সহ তৎক্ষণাৎ বীর-মউনার দিকে 
ধাবিত হইলেন এবং মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। 
আবুবেরা নিজেব শপথের কথা বলিয়া বনি-আমিরদিগকে নিরস্ত করিতে 

প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সে প্রয়াস কার্ধকরী হইল না। বনি-সালেম নামক 

আর একটি গোত্র ইবনে তোফাষেলকে সাহাধ্য কবিতে অগ্রসর হইল। 

তাহার্দের সহায়তায় তোফায্মেল নিবীহ মুসলিম জ্ঞানতাপসদদিগকে হত্যা করিয়! 

নিজেদেব পাশববৃত্তি চবিতার্থ করিল । 

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা! বড়ই চিত্তাকবক। ওমাইয়! নামক জনৈক 

মুসলিম বীর-মউনাব এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইতে কোনক্রমে রক্ষা 

পাইয়াছিলেন। মদিনা ফিবিবার কালে পথিমধ্যে বনি-আমির বংশের 
ছুইজন লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ওমাইয়া সেই ছুইজন 
লোককে নিন্র্রিতাবস্থায় হত্যা করেন। লোক ছুইটি হযরতের নিকট 

হইতে একটি সন্ধিস্তত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশে ফিরিতেছিল। কিন্তু ওমাইয়। 

তাহ জানিতেন না! ওমাইয়া মদিনার ফিরিয়া গিম্না হযরতকে সকল 

কথা বলিলেন । বীর-মউনার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিয়া! যদিও 

তিনি নিরতিশয় ব্যধিত হইলেন, তবু ওমাইয়া কর্তৃক ছুইজন নিরীহ 

বনি-আমিরের হত্যা ব্যাপারকে কিছুতেই তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। 

এদিকে যে আমির ইব্নে-তোফায়েল নিতান্ত অমান্ষিকভাবে ৭* জন 

নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করিল, সেই পাষণ্ডই আরবদিগের চিরাচরিত 
আস্তর্জাতিক নীতিপদ্ধতির খেলাফ হইবার দোহাই দিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের 
জন্য হযরতের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া বসিল। হযরত এই দাবী 

্বীকার করি! লইলেন। ছুইজন বনি-আমিরের প্রাণহানির জঙ্ রক্তপণ 

বাব স্টাি অর্থ ও তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাবতীয় ভ্রবাসামগ্রী তিনি বনি- 
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বীর-মউন্নার হত্যাকাণ্ড শুধু যে বনি-আমিরদিগের দ্বারাই সংঘটিত 
হইছিল, তাহা নহে; বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীরাও তাহাদের সহিত 

সংঙ্গিষ্ট ছিল। হযরত ইহা জানিতে পারিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য 
প্রস্তত হইলেন। ইতিপূর্বে বনিকোরাইজা গোত্রের ইছুদীরা হধরতের 

সহিত সন্ধি করির়! প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয় যে, তাহারা আর কখনও মুসলমানদিগের 

বিরুদ্ধে কোন ফড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না, বা কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাধ 
করিবে না। বনি-লাজির গান্রের ইন্দীদিগের নিকট হইতেও হযরত 

সেইক়প একটি সন্ধির দাবী করিলেন। বনি-নাজিরগণ তখন শঠতার 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হ্যরতকে বলিয়! পাঠাইলঃ: সন্ধিপত্রের আর কী 

প্রয়োজন? ধর্ম লইয়া যখন আমদের মধ্যে গগুগোল তখন এক কাঞ্জ 

করুন; আমরা আমাদের মধ্য হইতে তিন জন ইহুদী পণ্ডিতকে মনোনীত 

করিয়৷ রাখিতেছি, আপনিও আপনাব মনোনীত আর-ুইজন মুসলমান 
পণ্ডিতকে সংগে লইরা এখানে চলিয়। আন্ুম। ইসলামের সত্যত। 

আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পাঞ্সিলেই আমরা মুসলমান হইয়া যাইব ।” 
হযরত প্রথমে ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরে তাহাদের এই 

প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ধার্য দিনে ছুইজন সাহাবীকে সংগে লইয়! 

গন্তব্য স্থানের দিকে তিনি অগ্রসব হইলেন। কিন্তু সেখানে পৌছিতেই 
ইভ্দীদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্রে কথ! জানিতে পারিলেন। ইছ্দীরা হযরতকে 

হত্যা করিবার জন্য সমত্ত বন্দোবস্ত করিয়! রাধিয়াছিল। হযরত তাহ! 

উপযুক্ত দময়ে জানিতে পারায় ইহুদীদিগে সেই হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 
হযরত মর্দিনায় ফিরিয়! আসিয়া জনৈক দৃতের মারফৎ বনি-নাজিরদিগকে 
অনতিবিলম্বে মর্দিনা ত্যাগ করিয়া যাইবার চরমপত্র দ্রান করিলেন। 

ইহুদীরা ইহাতে দমিয়! গেল। দেশত্যাগ কহিবে বলিয়াই তাহারা প্রথমে 

মনস্থ করিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন্উবাই ও নেঞজদের বনি-আমির 

প্রমুখ বিভিন মরুগোন্রের জাহাধা পাইবার তরসায় তাহারা বাকিয়া 

বসিল। হ্য:ত:ক তাহারা বলির পাঠাইল ; “আমরা তোমার আদেশ 

মানি না, তুমি যাহ! পার কর।” এই বলিয়া তাহারা নিজেদের ছূর্গনধ্যে 
আশ্রয় লইল। 

অবিলম্বে ছ্যয়ত একদল মুসলিম সৈনাকে .বনি-নাজিরদিগের বির 
প্রেয়ণ ক্ষক্িলেন। নীরবর স্মালি ইহার অধিনায়ক হছইলেন। নুসলিষগগ 
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বনি-নাজিরদিগের দুর্গ অববোধ করিলৈন। কয়েকদিন এইভাবে কাটি 
গেল, কিন্ত ইহুদীদিগের খপ্র সফল হইপ শা। আবদুল্লাহ, বিন্উবাই, 
অথবা বনি-আমিরগণ কেহই কোন সাহাধ্য পাঠাইল না। তিন সপ্তাহ 

এরূপ ভাবে কাটিধা যাইবার পর ইহুদীর! প্রমাদ গণিল। তাহাদের 

রসদপত্রও ফুবাইয়া আসিল। তখন তাহারা হযরতের নিকট দূত পাঠাইয়া 
প্রস্তাব করিল ঃ প্দয়! করিয়। আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন না, আমর! 
দেশত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি ।” 

এহেন দেশত্রেহী বিশ্বাসাতকদিগকে হাতের মৃঠার ভিতরে পাইয়াও 
হযরত কোন শাস্তির বাবস্থা করিলেন না। তিনি তাহাদের প্রস্তাবে 

সম্মতি দিলেন। শুধু এই শর্তটি জুডিয়া দিলেনঃ নগর ত্যাগের সময় 
তাহারা কোন অস্ত্রপাতি স"গে লইয়া যাইতে পারিবে না। 

ঠিক তাহাই হইল । বনি-নাজ্িরগণ তাহাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া 
মদিনা ছাড়ি চলিল। যাইবার সময় ধন-দৌলত, মণি-মা্ণক্য ও 
আসবাবপত্র যাহা ছিল--সমন্তঠই সংগে লইয়া গেল; এমন কি দরজা 

জানালাগুলি পযস্ত উটের পিঠ চাপাইয়! দিল। মুসসমানগণ ইইাতে 
কোন আপত্তিও কবিলেন ন।, বাধাও দিলেন না। 

ইনছুদীর1 সিরিয়াব দিকে চলিয়া গেল। 

বনি-নাজিরপদগকে বিতাড়িত কবিবাব ফলে মুসলমানদিগের অনেক 

ল্থুবিধা হইল । ফড়যন্ত্রকারীদিগকে সরাইয়। দেওয়ায় কোরেশদিগের অস্ুুবিধ! 

ঘটিল। যে-শক্তি ভিতরে ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা 

ভাঙিয়া পড়িল। সধাবণের চক্ষে মুললমানদিগের প্রতিপত্তিও অনেক 

বাড়িয়া গেল। সংগে সংগে ইন্দীদিগের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র 

নিজেদের অধিকারে আসার তাহারা বেশ লাভবান হইলেন। সমর- 

কৌশলের দিক দিলনা এই বহিষ্করণ খুবই সঙ্গত হইয়াছিল, সন্দেই নাই । 
পঞ্চম হিষরীর ছুই-একটি ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ- 

যোগ্য। পাঠক জানেন £ মছ্যপান, ব্যভিগর ইত্যাদি পাপে সমগ্র আরব- 

দ্বেশে আকণ্ঠ ডূবিয়া ছিল। হযরত ধীরে ধীরে তাহার শিষ্যবৃন্দের নৈতিক 
জীবনকে ক্লেদমুক্ত করিতেছিলেন। হযরত দেখিলেন, কোন মাদক্দ্রবোর 
অভ্যাস একদিনে দূর হওয়া অসস্ভব। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানও 

তায়াই যলে। কোন আফিমখোখকে ব! মাখোরকে ঘদি হঠাৎ বলা ঘাষ্, 



বিশ্বনবী ২৩৪ 

তুমি আজ হইতেই নেশাকরা বদ্ধ কর, তবে তার স্থাস্থ্োর উপর একটা 
ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম হইতে পারে) এই মনোস্তত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
হযরত প্রথমতঃ শি্যদিগকে বলিয়। দিলেন; তোমরা মগ্ঘপান করিও না; 
উহ! শয়তানের কাজ। ইহাই বলিয়া তিনি তাহাদের বিবেক ও প্রবৃত্তির 
মধ্যে একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আদেশ 
করিলেন: “মদ যাহারা পরিত্যাগ করিয়া, ভাল, যাহার করিতে পার 

নাই। তাহারা একটুকু যেন কর যে, নেশার ঘোরে যেন নামায না পড়। 

শরাবধোরেরা এইবার একটু মুশকিলেই পড়িল। ভোর হইতে রাত্রি 
৮টা পর্যস্ত প্রত্যেককে পাঁচবার করিয়া নামাফ পড়িতেই হয়; তাহার 

মধ্যে মস্তপাঁন করিবার অবসর কোথায়? নেশা কাটিংত না কাটিতেই 

ষে নামাযের ওয়াক্ত আসিয়া পড়ে! কাজেই সারাদিনমান তাহাদিগকে 

বাধ্য হইগ্লাই পবিত্র থাকিতে হয়। এইরূপে প্রবৃত্তির তাচ়নাকে অনেক 

খানি সংঘত ও সংহত করিয়া আনিবার পর হযরত একদিন আল্লার এই কঠোর 

বাণী, সকলকে শুনাইয়া দিলেন ; “মছ্যপান হারাম।” এইবার সকলে 

এই পাপকে সহজেই বর্জন করিতে পারিল। সেই হইতে সকল প্রকার 
মাদকত্রব্য মুসলমানদিগের নিকটে চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া গেল 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য দুষ্কৃতির পথও রুদ্ধ হইয়া গেল | 



পরিচ্ছেদ ; ৪৪ 

জায়েবার চরিত্রে কলংক-দান 

এই সময়ে হযরতের ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। 

জায়েদের স্ত্রী জয়নবকে তিনি বিবাহ কবেন। জয়্নব ছিলেন তাহারই 
ফুফাতো বোন। হযরত ইচ্ছা করিয়াই জয্ননবকে জায়েদের সহিত বিবাহ 

দিয়াছিলেন | কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয় নাই। জয়নবের মনে 

উচ্চবংশের গবৰব ও অভিমান ছিল) কাজেই ক্রীতদাম স্বামীর সংসর্গ 

কোনদিনই তাহার মনঃপৃত হয় নাই। এতত্াতীত পয়গঞ্থরের সহধর্মিণী 
হইবার জন্য পূর্ব হইতেই তাহার মনে ছুর্দমনীয় সাধ জাগিয়া ছিল। 
জায়েদ এই সমস্ত বুঝতে পারিয়া জয়নবকে ভালাক দেন। জয়নব তখন 

তাহার অভিপ্রায় হযগতকে জানান । জয়নধের সাধ পুরণ করিবার জন্য 

স্বয়. জায়েদও হযবত.ক অন্ুবোধ কবেন। হযবত প্রথমত রাজী হন নাই। 

আপন পালিত পুত্রেব স্ত্রীকে বিবাহ কবা জাযেজ কি না, সে সম্বন্ধে তিনি স্টির- 

নিশ্চিত ছিলেন না। কাজেই তিনি আল্লাব আদেশেব অপেক্ষ। করিতে 

থাকেন। তখন কুবআনের এই আযাত নাযিল হয় £ 
তুমি যে স্ত্রীকে 'আমার মায়ের মত' বলিয়। বর্জন কর, আল্লাহ, 
তাহাকে সত্যই তোমার মা করেন নাই, অথব। যাহাকে তুমি আপন 

পুত্র বলিয়া ঘোষণা! কর, তাহাকেও তোমার প্ররুত পুত্র করেন নাই) 

এ সমস্ত তোখার মুধেব কথা মাত্র। পালিত পুন্রগণ তাহাদের 

আপন পিহার নামে পরিচিত হউক--ইহাই আল্লাথ কাছে অধিকতর 
গ্যায়সংগত ।৮-( ৩৩১ ৪) 

হযরত তখন জয়নবকে নিঃসংকোচে বিধাহ করিলেন। মৌধিক 
সন্বস্ধকে অন্থীকার করিয়া মুসলমানেরা যে পরম্পরের মধ্যে বিবাহ সথন্ধ 

স্থাপন করিতে পারে, এই আদর্শ প্রদর্শনই এই বিবাহের অন্যতম 
উদ্দেশ্য |? 

* এ সন্বদে ভুরজানের 'আল্-আহাঙাব' নুয়ায ৩৭ আগাডও জব] 
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জননী আয্লেবার চরিত্রে কলংক-দানও এই হিষরীর অন্যতম প্রধান 
ঘটনা । মন্ধার গিকটবর্তা বনমুস্তালিক গোত্র মদিনা ম্াক্রমণের উদ্দেস্টে 
কোরেশদিগের সহিত যডযন্ত্র কবিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া! হযরত 
তাহদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। হযরত যখন নিজে কোন অভিযানে 

যোগদান করিতেন, তখন কোন-না কোন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া! যাইতেন ! 
এই অভিযানকালে তিনি বিবি আযেষাকে সঙ্গে লইঘাছিলেন। চতুথ 

হিযরীতে পার্দা-প্রথাব প্রবর্তন হওয়ায় হযরতের বিবিগণ আব পুবের 
ন্যায় লোকচক্ষুব সন্ুখে বাহিব হইতেন না। একটি স্বতন্থ উটে বস্থাচ্ছাদিত 

সওয়াবীতে বিবি আয়েষা ম্বামীব সহগমন কবিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে 

তাহাব জন্য স্ব তন্ত্র শিবিরেব ব্যবস্থা ছিল । 

মুস্তালিকদিগকে দমন করিয়। হযবত সদলবঝূল মদিনাধ ফিবিযা 

চলিলেন। এক মঞ্জল পথ অতক্রম কবিষ। তাহাবা সকলে বাস্রিপ্রবাস 

করিতে ছলেন । শেষরান্নে সকলে যখন পুনবাষ যাত্র। শুরু কবিবেন, এমন 

সমন বিবি আযেষা স্বভ।”বব তাগিদে আপন সওয়াবী হইত অবতরণ পূর্বক 
একটু আড়ালে যাইতে বাধ্য হ।। প্রন্বাঞ্জন শেবে কিরিয়। আলিঘা যখন গিজ 
সওয়ারীতে উঠিতে যাইবেন, তখন দেখেন যেত্াহাব গলার হাব কোথায় 

ছাড়িয়া আসিযাছেন। তাভাতাডি হাব খুঁজিযা আনিবার জন্য পুনরায় 
তিনি পূর্বস্থানে ফিবিষা ষান। এদিকে বিবি আযেষ! ফিবিযা আসিফ়াছেন 

ভাবিয়া পর্দাবৃত সওয়।রীখানি উটের পিঠে বাঁধিয়া দেওষ। হয। বিবি আয়েষা 

চ্ীণকায়! ছিলেন, সওয়ারী বাহকগণ তাই বুঝিতে পাবে নাই যে তিনি 

উহার ভিতরে আছেন কি না। সওয়াবী ঝাধা হইযা গেলে সকলে পুনবায় 

যাত্রা গুরু করিলেন। 
এদিকে বিবি আয়েষা আসিয়া দেখেন, কাফেল। চলিয়া গিয়াছে । 

চিন্তায় ও ছুর্ভাবনায় তিনি অধীব হইযা পডিলেন। কী করিবেন, 

বুঝিতে না পারিয়। শিজেকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কিয়া তিনি সেখানেই শুইস্না 
পড়িলেন। ভাবিলেন ; নিশ্চয়ই এ ভুল শীঘ্রই ধরা পড়িবে এবং তাহাকে 

লইয়। ঘাইবার জন্য হযরত একটা-কিছু ব্যদস্থা কবিবেন। উদ্দ্বগর মধ্য দিয়া 

রাত্রি প্রভাত হইল, এন সময় সাফ ওয়ান নামক জনৈক সাহাবী সেইধানে 
উপস্থিত হইলেন । অতিযাত্রিগণ ভুলক্রমে কোনকিছু ফেলিয়া, আসিল 
তাহ! ফুড়াইয়। আনিবাঁর জন্যই এইরূপ এক-একঙ্ন সমঝদার লোককে সধার 



২৩৭ আযেষার চরিত্রে কলংক-বান 

পিছনে আসিবার নিয়ম ছিল। সাফওয়ান বিবি আয্নেষাকে.. পুর্ব হইতেই 
চিনিতেন। হযবতের স্ত্রীকে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়৷ তিনি 

কিংকর্তব্য'বমুঢ হইয়া! পড়িলেন। হুযরতেব অসাক্ষাতে তাহার বিবির সহিত 

কথোপকথন করাও তিনি বেয়াদবী বলিয়া মনে করিলেন, অথচ তাহাকে এবপ 

ভাবে এখানে ফেলিয়া যাওঘাও তিনি সংগত মনে করিলেন না । অনেক ভাবিয়া 

চিস্তিয! তিনি আপন উটের উপর বিবি আয়েষাকে সওয়ার হইতে বলিলেন । 

আয়েষ! পর্দাবৃত অবস্থায় তাহাই করিলেন। তখন সাফওয়ান উটের লাগাম 

ধরিয়! হ|টিব। চলিলেন। মদ্দিনার উপকণ্ঠে আপিয়৷ তিনি কাফেলার সহিত 

মিলিত হইলেন। বিবি আয়েষাকে এইরূপ ভাবে উটে চড়িয়! আসিতে দেখিয়া! 

সকলে অবাক । হযরত নিজেও উদ্িগ্ন হইয়া উঠিলন। তখন সাফওয়ান 

সব কথা খুলিয়া বলিলে সকলে শাস্ত হইলেন । 
ব্যাপারট1 সেখানেই মিটিয়া যাইবার কথা। কিন্তু তাহা হইল না। 

হযরতের শক্রগণ এবং মুনাফিক-প্রক্কৃতির ছুই এক জন মুসলমান ইহাই লইয়া 

কানাঘুষা আরম্ভ করিল। বিবি আয়েষার চরিত্রের উপর তাহার কটাক্ষপাত 
করিতে লাগিল। অবশেষে হযরতের কর্ণেও ইহা পৌছিল। তিনিও 

বিচলিত না হইয়া পারিলেন না। বিবি আয়েষার চরিত্রের স্বচ্ছতা ও 

নিষ্লংকতা সম্বন্ধে হযরতের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া ত 
জনমতকেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না! শিন্দুকের মুখ কে বদ্ধকরিয়। 

রাখিবে! আরব-চ।রত্রের বৈশিষ্ট্য তিণি ভাল করিয়াই জানিতেন। কুৎসার 

হাত হইতে মুক্তি পাওয়া সে যুগে সহজ ছিল না। অপরের স্ত্রী হইলেও একটা 
কথ। ছিল বটে, ধিস্ত নিজের স্ত্রীসম্বদ্ধে ছিনি কী করিতে পারেন? তিনি 

যদ নিবিচারে তাহাকে গ্রহণ করেন, তবে লোকে বলিবে: নিজের স্ত্রী 

কি না তাই! হ্যরত সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন! এই শ্রেণীর আভিজ্ঞতা 

তাঁহার জাবনে এই প্রথম। কত মানুষের পারিবারিক জীবন যে এই সব কারণে 

তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে, কত সোন।র সংসার যে পুড়িয়া ছারখ|র হইয়া 

যায়, হযবত তাহ! প্রত্যক্ষ ভাবে অন্থভব করিলেন। আয়েষার চরিজের 

পবিভ্্রতা সম্বন্ধে 'নশ্িন্ত হইয়াও তিনি মানসিক দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি 

পাইলেন ন।। 

বাহিরে যে কুৎসিং কাশাকানি চলিতেছে, হঘরত দে কথা বিবি, 

আয়েষাকে জানিতে দিলেন না। পাছে তাহার কোমল অন্তরে আঘাত লাগে, 
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এন্ব তিনি তাহাকে কোনরূপ প্রশ্ন প্ধস্ত করিলেন না। শ্তদ্বাচারিদী 
পৃতচরিত্রা নারীর পক্ষে স্বামীর বিন্দুমাত্র সন্দেহও অসহনীয় । হযরত তাই 

বিবি আয়েঘার সুক্্ম অন্বভূতিতে কোনরূপ আঘাত দিয়! তাহার জন্ত্রমও মর্ধাদার 
হানি করিলেন না । 

কিন্তু হযরতের মনের হম্ঘ বুদ্ধিমতী আয়েষার নিকট চাপা রহিল না। 
হযরত যে পুর্বের ন্যায় তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহেন না, 

হাসেন না, সব সময়ে বিমর্ষ ভাবে থাকেন, একটা অস্তবিপ্রব যে 

তাহার মধ্যে চালতেছে, এ সতা আযনেষা ধরিয়া ফেলিলেন। হযরতের 

মধ্যে এক্ন্প পরিবর্তন কেন দেখা দিল, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে 
পারিলেন না। 

ওই সমস্ষে 'একদ্দিন বাত্রিকালে বিবি আয়েষা প্রয়োজন বশতঃ বরিরা 
নামী একজন সহচরীর সহিত বাহিরে যান। যাইতে যাইতে আপন 

ওড়না পায়ে জড়াইয়া গিয়া বরিরা পড়িয়া যান। তখন তিনি ক্দ্ধন্বরে 
আপন পুত্র মিস্তা-ব্নিআসামাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন; পমিস্তা নিপাত 

যাউক 1” বিবি আয়েষা বিল্মত হইপ্না বলিলেন : “আপন পুত্র সম্বন্ধে 

কেন এত মভিশাপ দিতেছ %” ধরিয়া বলিলেন £ “তুমি জান ০, এই 

শয়ভানট! তোমার নামে কী ভীষণ কুৎস। রটনা কবিযাছে।” বিবি আয়েষ। 
উৎকন্ঠিত হইম্[া উঠিলেন। বরিরা তখন সমস্ত ঘটন। খুলিয়া বলিলেন। 
বঙ্জাঘাতের ম্যায় আয়েমা মুসড়িয়া পড়িলেন। হযবতেব ভাবাস্তরের কারণ 
এইখানে মিলিল। 

আয়েধ! পীড়িত হইয়া পডিলেন। দিবারাত্র তিনি কেবলই কাদেন, 

কেবলই ভাবেন। একে ত তি'ন নিরপরাধিনী, তাহাতে আবার 

পর়গ্রন্বরেব সহধদ্ণী। এই নিদারুণ আঘাত কেমন কবিয়া তিনি সহ্য 

করিবেন? 
বিবি আয়েষা ভা বলেনঃ বাহিরের লোকে যাহ। বলে বলুক, স্বয়ং 

হযরতও কি এ বথা বিশ্বাস করিলেন? তিদ্নও কি আমার চরিত্র সন্বদ্ধে 

সন্দেহে করেন? নিশ্য়ই কবেন, নতুবা ভিশি প্রাণ খুলিষা আমার 

সহিত কথা বলেন না কেন? হাসেন না কেন? তাহার ব্যবহারে সেই 

অকপট আস্তবিকতা দেখি না কেন? যদ তাই হয়, তবে আমার 

জীবনে ধিক। * 
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এইরূপ ধরণের শত তুশ্চিন্তা আসিয়া আয়েযার মনে ভিড় জমাইল। 

হযরতের নিকট হইতে অনুমতি লইব! তিনি পিত্রালয়ে ছলিয়৷ গেলেন । 

কৃৎসা-রটনাকারীদিগের মধ্যে হাসান্বিন্সাবেত, মিস্তা-বিন্আসাম। 

এবং হাম্না-বিন্তে-হাজেশ_ এই তিনজনই অগ্রণী ছিলেন। হাসান 
ছিলেন কবি, মিস্তা ছিলেন “বদরী”* এবং হাম্না ছিলেন হযরতের 
সতী জয়নবের ভগিনী । হযরতের পতীদিগের মধ্যে রূুপলাবণ্যে বিবি 

আযেযার পরেই ছিল জয়নবের স্থান। জয়নবের ভগিনী হাম্লা তাই 
এই সুযোগে আয়েযাকে স্থানচত কবিয়া আপন বহিনকে গৌরবান্থিত 
কাঁববার মতলব করিয়াছিলেন। একদিন জয্ননবকে তিনি বলিলেন £ 

“এই সুযোগ কেন ছাড়িতেছ? তুমিও আয়েযার নামে হযরতের 

কাছে খানিকটা কুৎসা গাও না?” কিন্তু জয়নবের অস্তঃকরণ ছিল 

উচ্চ ও মহত। তিনি বলিলেন; “আয়েযাও আমার বোন সেও-ত 

নারী। না জানিয়। শুনিয়া কেন তীাহাব চরিত্রে কলংক দান করিব?” 

আদর্শ সপত্বীব যোগ্য কথাই বট। 
বিবি আয়ে পিত্রালয়ে গমন করায় অবস্থা আরও খারাপ হইল; 

লোকের মনে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল । 

এই গুরুতর পবিস্থিতির মধ্যে হযরত প্রতি মুহূর্তে আল্লার নির্দেশ 

আশ। করিতোছলেন। কিন্তু কোন 'অহি” এ পধস্ত নাধিল হুইল না। 

একদিকে আল্লার এই নীরবতা, অপর দিকে গীবৎকারীদিগের অবাধ 

কৃুৎসা-রটনা- ইহার মধ্যে পড়িয়া হযক্ত সত্যই বিচলিত হইয়া 

পড়িলেন। কী করিবেন তিনি? শক্রগণ বাহির হইতে কলংকের 

শর হানিয়া আপন গ্রিষতমা স্ত্রী অভ্তব বিদ্ধ করিবে, অথচ স্বামী 

হইয়া তিনি তাহার কোনই এতিকাব করিবেন না, দূরে দাঁড়াইয়া 

নীরবে এই দৃশ্য দেখিবেন, এই ভীরুতাও ত তিনি সহ করিতে 

পারেন না! তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন! মসঙ্ছিদে গিয়া মিশ্বারের 

উপর দীড়াইয়! সমবেত সাহাবাদিগকে বলিলেন; “আমি বুঝিতে 

পারি না, আমার বংশের উপর অযথা কালিমা লেপন করিয়া লোকেরা 

কী সুখ পায়। ভেমবা সাফওয়ানকে ভালোরূপেই চেন, আমি তাহাকে 
পা 

চষে সপ্ত যোদ্ধা বদর-ুদ্ধে যৌগদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 'বদযী' বলা হইত। 

তখনকার দিনে ইছ| গৌরহ্জনফ পদবী বলিয়। পরিগশিত হইত । 
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তি সম্ভরিত্র বলিয়াই জানি। ভালে! ছাড়া তার মধ্যে কোন-কিছু 
মন্দ দোঁখ লাই, তরে কেন এই অন্যায় কুৎসা-রটন। ?” 

হধরঞ্জের এই কথান্র আউস-গোত্রের নেতা উসায়েদ অতিমাজ্রাক 

সানুভূতিসম্পন্ন হইম্পট বলিয়া উঠিলেন; প্হ্যরত, অনুমতি দিন, 

যাহার। এই অঘনা মিথ্যা প্রচার করিতেছে, তাহাদিগকে গর্দান মারি ।” 

কুৎসাকারীদিগের অধিকাংশই ছিল খাজবাজ-বংশীয়; কাজেই উসায়েদের 
এই আশ্কালনদ ও ভীতি-প্রদর্শন খাঞ্খবাজদিগের মন:পৃত হইল না। 

তাহারাও ইঞার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। তখন গরমে ক্রমে উভয় 

পক্ষ এমন উত্তেজিত হইয়া! উঠিল যে, মনে হইতে লাগিল, আউস ও 

খাজরাজদিগের পূর্বশক্রতা বুঝিব] আবাব গজাইয়া উঠে। হযরত 
অতি কষ্টে এই বিবাদ মিটাইয় দিলেন । 

অতঃপর তিনি আবুবকবের গৃহে উপস্থিত হইয়া আলি, ওসমান ও 

ওমরের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। 

হযরত বলিলেন £ “তোমরা এ সম্বন্ধে কী মনে কর ?” 
ওমব বলিলেন £ “হযরত, এ অপবাদ সম্পূর্ণ অলীক ।” 
হযবত তখন ওসম[নকে জিজ্ঞাসা কবিলেন £ “তোমার মত কী 7?" 

ওসমান বলিলেন £ “আমারও এ একই মত। 

হযরত অতঃপর আলিকে জিজ্ঞাপ' করিলেন £ “আলি, তুমি বল?” 

আলি বলিলেন £ নিশ্চয়ই ইং মিথ্য। কথা! আপশার স্মরণ আছে, 

একদিন নামায পড়িবার সময় আপনি হঠাৎ একখানি জুতা খুলিয়া 

ফেলিয়াছিলেন। নামাশাস্তে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আপনি 

বলিয়াছিলেন; “এ জুতাষ কিছু নোংবা জিনিষ লাগিয়াছিল, জিব্রাইল তাই 
উহ। খুলিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সামান্য একটু নোংরামি হুইতে 
আপনাকে পবিজ্ঞ রাখিবার জন্য আল্লাহ এবং তাহার ফিরিশতা যখন এতদূর 

সজাগ, তখন এত বড একটা ব্যাপারে যে তাহাবা চুপ করিয়া রহিবেন, 
ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় ন1+% 

এইরূপ অকলেই এই পবা? সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া মত প্রকাশ 

করিলেন। তবে আলি হযরতকে অধকতর নিশ্চিত হইবার জন্য আয্বেষার 

+া'রেজুন-নবুয়ত' ৪থ পও, ১০০ পুষ্ট দুষ্টব্য। 



২১ আয়েষার চরিত্রে কলংক:গান 

দাসীকেও আরৈষা সন্থন্ধে ছুই চারিটি কথ! জিজ্ঞাসা করিতে পরামর্শ দিলেন । 
তৎক্ষণা২ আয়েধার দাসীকে ডাকা হুইল। দাসী বলিল, “বিবি আয়েষার 
চরিত্রে আমি কোনদিন কোন নোধত্রটি দেখি নাই। একদিন মাত্র একটি 
দোষ তিনি এই করিয়াছিলেন যে, ময়দার খামির করিয়া আমি তাহাকে 

রাখিয়া! বাহিরে গিয়াছিলাম । কিন্তু আয্নেযা হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়্াছিলেন 
এবং সেই শ্থুযোগে কয়েকটি বকরী আসিয়া তাহা খাইয়। গিয়াছিল 1” 

হযরত অবশেষে বিবি আয়েষার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। আয়েষা 

কাদিতে কাদিতে একেবাবে শুকাইয়া গিয়াছিলেন। আম়েষার জননী 

কণ্ঠার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শুধুই তাহাকে সাত্বনা দিয়া বলিতেন £ 

“মা, কাদিও না, আল্লার উপর সবর দিয়া থাকো, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে 
সাহায্য করিবেন।” কিন্তু আয়েষার ব্যথিত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইত 
না। আহার-নিদ্রা তাগ করিয়া তিনি কেবল কাদিয়া ক্বাটাইতেন। 

কুন্মমের অন্তরে কীট প্রবেশ করিলে যেমন সে শুকাইয়! “যায়, বিবি আয়েষাও 

দিন দিন তেমনি করিয়া দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া লাগিলেন । 

হযরত আয়েষার কামরায় প্রবেশ কবিয়া বলিলেন £ “আয়েষা, লোকে 
তোমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তাহ! নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। যদি এই ব্যাপারে 

তুমি কোনরূপে দোধী থাকো, আল্লার নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা! কর; নিশ্চয়ই 
তিনি ক্ষমা করিবেন, কারণ তিনি ক্ষমাণীল।” বিবি আয়েষা 

হযরতের এই কথায় অন্তরে আরও আঘাত পাইলেন। এ-কথার অস্তরালে 
যে একটা সন্দেহের কালে ছায়া লুকাইয়া আছে, বিবি আয়েষার তাহা বুঝিতে 
বিলম্ব হইল না। তিনি দেখিলেন, স্বামীর মনেও সন্দেহ জাগিয়াছে। তিনি 

একেশরে হতবৃদ্ধি হইয়! পড়িলেন। ক্রোধে এবং বেদনায় তাহার মুখে 

কোন কথা সরিল না। মাতাঁপিতাকে ডাকিয়া তিনি অতি কষ্টে বলিলেন ঃ 

“আপনারা উত্তর দিন না?” কিন্তু আবুবকর এবং ত্বাহার স্ত্রীও বিষর্ন 

মুখে নীরব হইয়া রহিলেন। কী-ই বা বলিবেন তাহারা? তখন বাধ্য 
হইয়! বিবি আযেষা বলিলেন ; “ইয়া-রস্লুল্লাহ, আমি ভাল করিয়া কুরআন 

শরীফ পড়ি নাই। আমি ছেলেমানুষ, আমার জান এধনও পরিপন্ক নয়, 
তবু আমি আপনার কথার তাৎপর্য পরিফার বুঝিতে পারিতেছি। আল্লার 

কসম, আমি এ বিষয়ে আপনার নির্দেশে পালন করিব না কিছুতেই 

আমি আল্লার নিকট অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাঁছিব না) কারণ আমি জানি 



বিশ্বনবী | ২৪২ 

আমি নির্দোষ। দোষ করিয়া দোষ অশ্বীকার ” করা যেমন অন্যায়, দোষ 

না করিয়া দোষ শ্বীকার করা ঠিক তেমনই অন্তায়। ইহাতে আমি মিথ্যাচারিণী 

হইব, কারণ আল্লাহ্ জানিতেছেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ । পক্ষাস্তরে এন্সপভাবে 
ক্ষম! চাহিল্লে লোকের নিকট আমার মর্ধাদা বাড়িবেনা; সকলে মনে 

করিবে দোষ সত্যই করিয়াছিলাম, পরে ক্ষম। চাহিয়া রেহাই পাইয়াছি। 

আবার যদ্দি বলি যে, আমি মোটেই দোষ করি নাই, তাহাও কেহ বিশ্বাস 

করিবে না। কাজেই আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায় ও নিঃসহায়। আমি 
কিছুই বলিতে চাই না, ইউস্রফের পিতা (হযরত ইয়াকুব) বিপদে পড়িয়া 
যে-কথ। বলিয়াছিলেন, আমি শুধু সেই কথাই আজ বলি: আমি ধের্ষ 
ধরিয়া থাকিব, একমাত্র আল্লাই আমার ভরস11” 

কথাগুলি যেন অস্তরের কোন্ অতল গহন হইতে গৈরিক নিঃম্রাবের 

মত ছুটিয৷ বাহির হইতে লাগিল। কী তাব তেজ, কী তাব প্রচণ্ড গতি, 
কী তার অপরূপ ভঙ্গিমা! এই বলদৃপ্ত উত্তর শুনিয়া হযবত মুগ্ধ হইলেন । 
ইহার পর তিনি আর-কোন কথা বলিতে পারিলেন না। এই সময়ে অহি 

নাধিল হইবার সমন্ত লক্ষণ হযরতের মধ্যে প্রকাশ পাইল ১ তাড়াতাডি 

তিনি শুইয়া পডিলেন। সকলে তাহাকে বস্ত্াচ্ছার্দিত করিয়া দিলেন! ইহা 
দেখিয়া আবুবকর ও তাহার স্ত্রী অতিমাত্রায় উদ্ধিপ্ন হইয়া পড়িলেন। মুহুর্ত 
মধ্যে আয়েষার ভাগ্যে আল্লার কোন্ বিধান নামিয়া আসে কে জানে। 

একটা সংগিন মুস্থতের সন্মুখে দাডাইযা* তাহারা আবেগ-কম্পিত হা 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু বিবি আয়েষ তখনও নিবিকার। 

তাহার মনে কোন ভয় নাই-_সন্দেহ নাই, আল্লাহ্ কোনরূপেই যে তাহাকে 
অপাদস্থ করিবেন না, এই স্থিরবিশ্বাসে তিনি একেবাবে নির্ভীক ও অটল। 

ক্ষণকাল পবে হযরত আত্মস্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন ; “আয়েষা, 

তোমার জন্য শ্ুসংবাদ। আল্লাহ তোমাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া ঘোষণ। 

করিয়াছেন । 

আবুবকর ও তাহার স্ত্রী তখন আনন্দে অধীর হইয়া আয়েষাকে বলিলেন, 

“আয়েষা, যাও, হযরতের নিকট শুক্রিয়! প্রকাশ কর।” 

বিবি আয়ে! অধিকতব দৃপ্তক্ঠে অনমানিনীর মত বলিয়া উঠিলেন £ 
“কিছুতেই নাঁ। হযবত আমাকে কী সাহাধ্য করিয়াছেন যে, আমি তাহার 

নিকট ক্লতজ্ঞ হইব? তিনি ত কুৎসাকারীদের কথাই বিশ্বাস করিয়াছেন । 



২৪৩ আয়েষার চরিত্রে কলংক-গান 

আমার শ্বপক্ষে ত কিছু করে নাই! আমার এই চরম বিপদে যদি কেহ সাহায্য 

করিয়া থাকেন, তবে সে আল্লাহ্_ রইমাঙ্থর্ রহিম আল্লাহ্ । আমি তাহারই 
নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব-_হুধরতের নিকট নয় !” 

হযরত এ কথায় মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিতে পারিলেন ন। 
অতঃপর রন্থলুল্লাহ লোকদিগের নিকট উপনীত হইয়া আল্লার এই বাণী 
ঘোষণা করিলেন £ 

“যাহারা সন্ত্রস্ত ঘরে স্ত্রীলোকদের স্বন্ধে কুৎসা! রটনা! করে, এবং 

চারিটি প্রমাণ উপস্থ'পিত করিতে না পারে, তাহাদিগকে আশিটি দোররা 

মারিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্কে সত্য বলি্মা গ্রহণ করিবে 

না, কারণ তাহারা সীমালজ্ঘনকারী 1৮--( ২৪ £ ৪) 

নিশ্চয়ই ঘাহারা (বিবি আয়েষার ) এই মিথ্যা অপব।দ রটনা করিয়াছে, 
তাহার তোমারই দলতৃক্ত লোক। ইহাকে তুমি অগুভ বলিয়া মনে 

করিও না। পরস্ ইহার মধ্যে তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। 
অপবাদকারীদিগের প্রত্যেকে তাহাদের কাধের জন্য যথাযোগ্য শাস্তি 

ভোগ করিবে, যে সর্বাপেক্ষা এই কার্ষে আগ্রহশীল, তাহাকে গুরুতর 

শান্ডিদানের ব্যবস্থা করা হইবে ।”--( ২৪ £ ১৯১) 

কুরআনের এই বিধান অনুযায়ী কবি হাসান এবং মিস্তাহকে ৮*টি 
দোব্ব! মারা হইল। এমন কি জয়নবের ভগিনী (হযরতের শ্টালিকা) 

হাম্নাকেও রেহাই দেওয়া হইল ন1। 
বিবি আয়েষার সহিত নুচরিত্র সাফ ওয়ানও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে- 

ছিলেন । আয়েষার নিস্কিতির পর তিনিও দোষমুক্ত হইলেন। কিন্ত 
কুৎসাকারীদিগের উপর হইতে তাহার আক্রোশ দূর হইল না। কবি 
হাসানকে তিনি ত গুরুতররূপে আহত করিয়াই ছাড়িলেন। এদিকে 

'আবুবকরও কসম খাইয়া বসিলেন ঃ মিস্তাকে তিনি আর কোনরূপে 
সাহায্য করিবেন না। মিস্তাহ আবুবকরেরই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য 

ছিলেন। 
কিন্তু এ সন্ধদ্ধে এমন কয়েকটি আয়াত নাধিল হইল, যাহা হ্বারা বুঝা যায় 

ব্যাপারটি আগাগোড়াই একটা পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্যমূলক অভিনয় ছাড়া 
আর কিছু নয়। দ্মমরা নিয়ে সেই আয়াতগুলি উদ্ধৃত করিলাম £ 

“হে বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীগণ। তোমরা যখন এই কুৎসা- 
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কাহিনী গুনিলে, তখন আপনার জনদিগের কথা মনে করিক্কা কেন 
বলিলে না ঃ ইহা সুম্পষ্ট মিথ্যা কথ। ? 

“এবং যদি তোমাদের উপর আল্লার অন্গুগ্রহই না থাকিত এবং ছুনিয়। 
ও আখিরাতে তার করুণাই না প্রকাশ পাইত, তবে তোমরা (বিবি 

আয়েষার সম্বন্ধে) যে সব (কৃৎ্সিৎ) আলোচনায় যোগ দিয়াছিলে, তাহার 

জন্য নিশ্চয়ই তোমাদিগকে কঠিন শান্তি দেওয়া হইত ।” 
“তামন্ধা এমন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলে যাহার সম্বন্ধে তোমর! 

কিছুই জানিতে ন।) তোমাদের কাছে বিষয়টি খুব হালকা মনে 

হইয়াছিল, কিস্তু আল্লার কাছে উহা! গুরুতর ছিল। 
“এবং যখন তোমরা উহা শুনিলে, তখন কেন বলিলে না যে, এ সম্বন্ধে 

কোন মস্তব্য করা আমাদের সাজে না, সমস্ত গৌরব আল্লার, নিশ্চয়ই 

ইহা! একটি মস্ত বড় অপবাদ? 

“আল্লাহ্. তোমার্দিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাসী 

হও, তবে ভবিষ্যতে যেন এরূপ কার্য আর না কর” 

-( ২৪; ১৩১৭) 

আবুবকর সম্ঘন্ধেও আল্লাহ্ তালা এই আয়াত নাধিল করিলেন : 
"এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা জঙ্গতিসম্পরন তাহার যেন তাহাদের 

আশ্রিতজনকে, দরিদ্রদিগকে এবং যাহারা আল্লার পথে পালাইয়। 
গিয়াছে, তাহাদিগকে কোনরূপ সাহাষ্য করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা ন! 

করে; তাহাদের উচিত সকলকে ক্ষমা করা এবং (প্রতিজ্ঞা হইতে ) 

ফিরিয়া দাড়ান। আল্লাহ, তোমাদিগকে ক্ষমা করেন, ইহাই কি পছন্দ 

কর না? 

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।”- (এ) ২৪ £ ২২) 

আয়াতগুলি নাধিল হইবার পর হযরত সকলকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় 
তাহাদের সহিত সম্প্রীতি স্থাপন করিলেন । আবুবকরও তাহার পুর 

প্রতিজ্ঞা গ্রতা!হ!র করিয়া পুনরায় এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতর্দিন তিনি 

বীচিয়া থাকিবেন, ততদিন কোন অবস্থাতেই মিস্তাহকে সাহায্য করিতে 

ভূলিবেন না। 

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে পাঠকের ক্ষিরপ মনে হয়? আল্লার প্রিক্লনবী 

কেন এই নিগ্রহ ভোগ করিলেন? হযরত ও তাহার পরিবরিবর্গ 
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(আহলে বায়েত ) চির-পবিভ্র। সর্বপ্রকার কলুষতা- হইতে ঠাহারা সম্পূর্ণ 
মুক্ত। এরূপ হওয়। সত্তেও সতীসাধী আয়েষার নসিকে কেন এই লাহ্ছন! 
ঘটিল? বিবি আয়েষা কেনই বা এক্সপভাবে পরিত্যক্ত দ্মবস্থায় পড়িয়া 

রহিলেন, আর হযরত কেনই বা তাহ! জানিতে পারিলেন না? জিব্রাইল 
ফিরিশ তাও ত তাহাকে এই মারাত্মক ভূলের কথা জানাইয়া দিতে পারিতেন 

তারপর মাসাধিককাল পর্যস্ত এই ঘটনাটি লইয়া! মদিনায় বেশ একটা শোরগোল 

চলিল, অথচ আল্লাহ্ একদম নীরব হইয়া রহিলেন, কোন অহি নাধিল 

করিলেন নাঁ। ইহারই বাহেতু কী? আবার, যদিও আয়াত নাধিল হইল, 
সংগে সংগে আল্লাহ, হযরত মৃহম্মদকে সাত্বনা দিয়া বলিলেন £ “মুহম্মদ, 

ইহাকে অণ্ুভ বিয়া মনে করিও না। ইহার মধ্যে তোমার জন্য প্রচুর 
কল্যাণ নিহিত আছে ।” ইহ।রই বা তাৎপর্য কী? 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস £ লীলাময় আল্লার ইংগিতেই সমস্ত কিছুই সংঘটিত 
হইয়াছে । হযরত যখন আমাদের সব অবস্থার আদর্শ, তখন তাহার জীবনে 
নব নব সমস্তা-্থষ্টির প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। নূতন নৃতন অবস্থায় ফেলিয়া 
আল্লাহ, তাহার রস্থুলকে দিয়া নৃতন নৃতন আরশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
আলোচ্য ঘটনাটি সেই শ্রেণীব। ইহা! পুর্বপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্বমূলক। 
সেই উদ্দেশ্টাটি কী? তাহা এই £ 

দাম্পত্য জীবনের পবিভ্রতার উপবেই পারিবারিক স্ুখ ও সামাজিক 

শঙ্খল। নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষ চায়-_তাহার পারিবারিক জীবন 

যৌনকলংক হইতে মুক্ত থাকুক। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হয় যে, এ কলংকের 
হাত হুইতে অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায় না। দোষ করিলে ত কলংক 

রটেই, অনেক সময় সন্দেহ করিয়াও লোকে নানা কথা বলে। তখন নারীর 

দুর্ভোগই হয় পুক্তষের চেয়ে বেশী। পুরুষ দৌষ করিলেও সমাজে দগুনীয় 
হয় না; কিন্ত নারীর যদি''একব'র পদস্থলন হয়, অথবা! যদি কোনরূপে 

তাহার চরিত্রে একবার সন্দেহের ছায়াপাত হয়, তবে আর রক্ষা নাই। 
সমাজে সমঘ্ত নৈতিক নিষ্ঠা ও ম্যারবোধ তখনই জাগিয়া উঠে, ফলে 
নারীকে করিতে হয় ভীষণ শান্ঠিভোগ । গৃহে বা সমাজে তখন আর, তার 

মর্যাদা থাকে না। প্রতি পরিবারে, প্রতি সমাজে এই অপ্রীতিকর ঘটন! 
কোন-নাঁকোন সময় বর ৫ গুরুতর দরে মধ্যে পড়িলে 



॥ » ঘি 
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কাহিনী শুনিলে, তধন আপনার জনদিগের কথা! মনে করিয়া কেন 

বলিলে না : ইহা নুম্পষ্ট মিথ্যা কথ। ? 

“এবং যদি তোমাদের উপর আল্লার অনুগ্রহই ন। থাকিত এবং দুনিম্না 
ও আখিরাতে তাঁর করুণাই না প্রকাশ পাইত, তবে তোমরা! (বিবি 
আয়েষার সম্বন্ধে) যে সব (কুৎসিং) আলোচনায় যোগ দিয়াছিলে, তাহার 

জগ্ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে কঠিন শান্তি দেওয়া হইত» 
“তামরা এমন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলে যাহার সম্বন্ধে তোমর! 

কিছুই জানিতে ন।; তোমাদের কাছে বিষয়টি খুব হালকা মনে 
হইয়াছিল, কিন্তু আল্লার কাছে উহা গুরুতর ছিল। 

“এবং যখন তোমরা উহা শুনিলে, তখন কেন বলিলে না যে, এ সন্বন্ধে 

কোন মন্তব্য করা আমাদের সাজে না, সমস্ত গৌরব আল্লার, নিশ্চয়ই 

ইহা! একটি মন্ত বড় অপবাদ? 

“আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাসী 

হও, তবে ভবিষ্যতে যেন এরূপ কার্য আর না কর |” 

(২৪ 2 ১৩১৭) 

আবুবকর সন্বন্ধেও আলাহ, তালা এই আয়াত নাধিল করিলেন ঃ 

'€এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা সঙ্গতিসম্পর্ন তাহার যেন তাহাদের 

আশ্রিতজনকে, দবিদ্রদিগকে এবং যাহারা আল্লার পথে পালাইয়৷ 

গিয়াছে, তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা না 

করে; তাহাদের উচিত সকলকে ক্ষমা করা এবং ( প্রতিজ্ঞা হইতে ) 

ফিরিয়া দাড়ান। আল্লাহ, তোমাদিগকে ক্ষমা করেন, ইহাই কি পছন্দ 
কর না? 

আল্লাহ, ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।”_( &) ২৪ ₹ ২২) 

আয়াতগুলি নাধিল হইবার পর হযরত সকলকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় 
তাহাদের সহিত জন্প্রীতি স্থাপন করিলেন। আবুবকরও তাহার পূর্ব 

প্রতিজ্ঞা গ্রতাহার করিয়! পুনরায় এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন তিনি 

বীচিয়া থাকিবেন, ততদিন কোন অবস্থাতেই মিস্তাহকে সাহাষ্য করিতে 

ভূলিবেন না। 

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে পাঠকের কিরূপ মনে হয়? আল্লার প্রিয্ননবী 

কেন এই নিগ্রহ ভোগ করিলেন? হযরত ও তাহার পরিবার 
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(আহলে বায়েত ) চির-পবিত্র। সর্বপ্রকার কলুষতা, হইতে তাহারা সম্পূর্ণ 
মুক্ত। এরপ হওয়া সত্বেও সতীসাধবী আয়েধার নসিকে কেন এই লাঞ্ছনা 
ঘটিল? বিবি আয়েষা কেনই বা এরূপভাবে পরিত্যক্ত ন্বস্থায় পড়িয়া 

রহিলেন, আর হ্যরত কেনই ব! তাহা জানিতে পারিলেন না? জিব্রাইল 
ফিরিশ তাও ত তাহাকে এই মারাত্মক ভূলের কথা জান!ইয়া দিতে পারিতেন 

তারপর মাসাধিককাল পর্যস্ত এই ঘটনাটি লইয়া মদিনায় বেশ একটা শোরগোল 

চলিল, অথচ আল্লহ. একদম নীরব হইয়া রহিলেন, কোন অহি নাষিল 

করিলেন না। ইহছারই বাহেতু কী? আবার, যদিও আয়াত নাধিল হইল, 
সংগে সংগে আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদকে সাত্বশা দিয়! বলিলেন ; “মুহম্মদ, 

ইহাকে অণ্ুভ বলিয়া মনে করিও না। ইহার মধ্যে তোমার জন্য প্রচুর 
কল্যাণ নিহিত আছে ।” ইহ।রই বা তাৎপর্য কী? 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস; লীলাময় আল্লার ইংগিতেই সমস্ত কিছুই সংঘটিত 
হইয়াছে। হযরত যখন আমাদের সর্ব অবস্থার আদর্শ, তখন তাহার জীবনে 

নব নব সমস্তা্থষ্টির প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই । নূতন নৃতন অবস্থায় ফেলিয়া 

আল্লাহ তাহার রস্থলকে দিয়া নৃতন নৃতশ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

আলোচ্য ঘটনাটি সেই শ্রেণীর। ইহা পূর্বপরিকল্পিত এবং উদ্দেস্বিমূলক। 
সেই উদ্দেস্টাটি কী? তাহ! এই £ 

দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতার উপরেই পারিঝরিক স্খ ও সামাঞ্জিক 

শঙ্খল! নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষ চায়--তাহার পারিবারিক জীবন 

যৌনকলংক হুইতে যুক্ত থাকুক । কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হয় যে, এ কলংকের 

হাত হইতে অনেক সময় রেহাই পাওয়। যায় না। দোষ করিলে ত কলংক 

রটেই, অনেক সময় সন্দেহ করিয়াও লোকে নানা কথা বলে। তখন নারীর 

দুর্ভোগই হয় পুরুষের চেয়ে বেশী। পুরুষ দোষ করিলেও সমাজে দণ্ডনীয় 

হয় না কিন্তু নারীর যদি'-একধ'র পদস্খথলন হয়, অথব! ঘর্দি কোনরূপে 

তাহার চরিত্রে একবার সন্দেহের ছায়াপাত হয়। তবে আর রঙ্গ নাই। 

সমাজে সমস্য নৈতিক নিষ্ঠা ও হ্যায়বোধ তখনই জাগিয়া (উঠ) ফলে 
নারীকে করিতে হয় ভীষণ শান্তিভোগ। গৃহে বা সমাজে তখন পীর 'তার 

মর্ধ্যাদা থাকে না। প্রতি পরিবারে, প্রতি সমাজে এই অপ্রীন্তিকর ঘটনা! . 

কোন-নাঁকোন সমস ঘটেই। এইরূপ খক্ুতর পরিস্থিতির মধ্যে পর্ডিলে 
মাযার ১ সখ 280১ বির, 
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লক্ষ্য ও উদ্দেশ্টা। আন্ুপুধিক সমস্ত অবস্থ। বিবেচনা করিলে মনে হয়, 
আল্লাহ ইচ্ছা করিয়াই এই ঘটনা সংঘটিত করিয়াছিলেন এবং ধীরে ধীরে 

ইহাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে টানিয়া লইঙ্বাছিলেন। সতীসাধবী স্ত্রীর নামে 
কুৎসা রটিলে স্বামীর প্রাণে কিরূপ দাবানল জুলিয়া উঠে, কিরূপে তিনি 
মানসিক অশান্তি ভোগ করেন, হযরত তাহা আপন প্রাণে প্রত্যক্ষ তাবে অন্কুভব 

করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নিরপরাধিনী নারীর অন্তরে 

এইরূপ মিথ্যা অপবাদ কিরূপ শেল বিদ্ধ করে, কিরূপ ভাবে তিনি কাতর 
হইয়া পড়েন, তাহার নিদর্শন পাই আমবা জননী আয়েযার মধ্যে । সাধারণ 

সমাজ এসব ঘটনাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করে এবং কিরূপ করিয়া তাহাদের মন 
খেলা করে, তাহারও দৃষ্টান্ত পাই মদ্দিনাবাসীর্দিগের আচরণে । সমাজ-মনের 

সত্যই একখানি সুন্দর আলেখ্য এ। 

পূর্বেই বলিয়াছি, বিশ্বনবী আমাদের অবশ্রেষ্ঠ আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ পথ- 
প্রদর্শক । জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে আমরা তাহার নিকট হইতে আলো 

পাইতে পারি। এই ব্যাপারেও তিনি আমাদের সম্মুখে চিরস্তন আদর্শ 
হইয়! রহিয়াছেন। 

মহাত্মা রামচন্দ্র লোকাপবাদের ভয়ে অথব! প্রজারঞ্জনের '্রন্থুরোধে 
নিরপরাধিনী সতীসাধবী সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হহয়াছিলেন। কিন্তু 

অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া হযরত মুহম্মদ কী করিলেন? কলংক-ভয়ে তিনি 

বিচলিত হইলেন না। ধৈর্যেব সহিত ব্যাপারটিকে পরীক্ষা! করিয়া দেখিলেন। 

আরপর যখন জানিতে পারিলেন যে আয়েষা সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তখন সমস্ত 

লোকভয় উপেক্ষা করিয়! তিনি আয়েষার সহিত মিলিত হইলেন। নারীর প্রতি 

কতখানি সম্ত্রম ও সমবেদনার পরিচয় এ! অসীম মনোবল-সম্পল্ন অত্যাশ্রয়ী 

আদর্শ পুরুষ না হইলে কেহ এরূপ করিতে পারে না। 
এই ঘটনার পদ্ম হইতে বহু অকল্যাণের পথ রুদ্ধ হুইয়া্ছে। আমরা 

আমাদের মাবোনকে সম্্রম করিতে শিখিয্াছি, মধাঁদা দিতে শিখিয়াছি। 

অমূলক সন্দেহের বশবর্তা হইয়া বিনা বিচারে আমরা তীহাদিগকে আর 

লাঞ্ছিত করিতেছি না। পক্ষাস্তরে আল্লার কঠোর শাস্তির ভয়ে আমরা 

পূর্বের ম্যায় অবলীলাক্রমে কোন নারীচরিত্রের উপর কুৎস্ক্লালিম1ও 

প্রক্ষেপ করিতেছি না। এই জন্যই আল্লাহ, তাহার প্রিক্ন নবীকে সাত্বনা দিয় 
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ইহার মধ্যে তোমার জন্য অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে। এ কল্যাণ যে 

ফোথায় এবং কিরূপ ভাবে ঘটিতেছে, পাঠক তাহা নিশ্যয়ই এখন বুঝিতে 
পারিতেছেন। 

এই সংগে লক্ষ্য করিবার বিষয়; বিবি আয়েষার চরিত্র-বল। 
পুণ্যময়ী সতীসাব্বী নারীর তিনি একটি জলস্ত আদর্শ। পরিত্যক্ত অবস্থায় 

বিপদে পড়িয়া তিনি সাফওয়ানের উটে চডিয়া আসিতে কোনই দ্বিধাবোধ 

করেন নাই। বিপদের দিনে নারীর এব্ূপ সৎসাহস ও মনোবলের 

নিতান্ত প্রয্নোজন। তারপর মদিনায় আসিয়া যখন তিনি লোকমুখে তাহার 
চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কথা জানিতে পারিলেন, তখনও তিনি একেবারে 

হতাশ হইয়া! পড়িলেন না, অথবা আত্মহত্যা করিবার ছুর্বলতাও দেখাইলেন 

না। দারুণ অভিমানে তিনি পিত্রালয়ে চলিয়! গেলেন। অবশেষে 

হযরত বখন তীহাকে আল্লার নিকট ক্ষম1 প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন, 
তখন যে নিভাঁক তেজন্বিতার পরিচয় তিনি দিলেন, তাহার তুলনা নাই। 
পরীক্ষা যত কঠোর হইতে লাগিল, ততই তিনি তাহার উবের্ব উঠিতে 
লাগিলেন। হ্যরতের উপদেশ মত তিনি যদি সত্যই আল্লার নিকট ক্ষমা 

প্রার্থনা করিতেন, তবে এই কথাই স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত হইত যে, 

বিবি আয়েষার নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু গলদ ছিল) তাই তওবা করিয়। 

তিনি রেহাই পাইয়াছেন। লোকে বলুক-না-বলুক, হযরত তাহা মনে করুন 
বা না করুন, আপনি বিবেকের কাছে এবং সমাজের কাছে তিনি নিশ্চয়ই 

ছোট হুইয়! যাইতেন। তাই এতটুকু সুগম দাগও আয়েযার দৃষ্টি এড়াইয়া 
যায় নাই। দৃপ্ত কে তিনি উত্তর দিলেন: “আমি এ ব্যাপারে আল্লার 
কাছে ক্ষমা চাহিতে রাজী নই।”» কতখানি নৈতিক বল থাকিলে এরূপ 

উত্তর দেওয়া যায়, পাঠক তাহ চিন্ত/ করুন। একে ত লোকচস্ষুর সম্মুখে 

কলংকভাগিনী, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় একে ত শীর্ণকায়া। ন্বামীর সহিত 

পুনগ্িলনে একে ত আগ্রহান্বিতা, স্বামিকুল এবং পিতৃকুলকে কলংকমুক্ত 

করিবার জন্য একে ত তিনি উৎকন্তিতা, সর্বোপরি নিজের নিষ্কলংকত1 

প্রমাণ করিবার জন্য একে ত তিনি উদ্িগ্র, তাহার উপর মাবার স্বামীর 

এই অনুরোধ ! সে স্বামীও অন্য কেহ নন- পয়গম্বর! আর সে অনুরোধ 
অন্ত কিছু নয়-_আল্প।র' নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিবার অন্থরোধ। কিন্ত 

হইলে কী হয়! এই সুখ খ্থানের মধ্যেও যে তাহার চরিত্রের প্রতি 
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কটাজ্ষপাত রহিয়াছে। সারা পথ তরী বাহিষ্প! শেষকালে কি ঘাটে আসিয়া 

তাহার ভরাডুবি হইবে / কিছুতেই না। বিবি আয়েষা ক্ষমা চাছিলেন 
না। আপন মধাদ। ষোল আনা আদায় না করিয়া তিনি ছাড়িলেন না। 

মলিনতার একা স্ুক্ম বিন্দুও তাহার চোখ এড়াইয়। গেল না! এই 
কঠোরতম পরীক্ষার ফলাফল দেখিবার পর আল্লাহ্ আর নীরব থাকিতে 

পারেন কি? অমনি আয়াত নাধিল করিয়া তিনি সব জমন্তার সমাধান 
করিয়! দিলেন। 

তারপর? তারপর আসিল ধন্যবার্দের পালা আবুবকর ও তাহার 

স্ী বলিলেন; “আযনেষা, যাও, হযরতকে ধন্যবাদ দাও, তাহাকে আলিংগন 
কর।” কিন্তু আয়েষার চরিত্রে জ্যোতি: তখনও জল্জল্ করিতেছিল। 

অভিমানের সুরে তিনি বলিলেন; প্হযরতকে কেন ধন্যবাদ দিব? তিনি 

আমার কী উপকার করিয়াছেন? কোন্ সাহাধ্য করিয়াছেন? তিনি 

বরং কুৎসাকারীদিগের দলেই আছেন। একমাত্র আল্লাই আমাকে উদ্ধার 

করিয়াছেন, কাজেই সকল ধন্যবাদ একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য ।” 

এ আদর্শের তুলনা নাই। পুরুষ এবং নারীর চিরস্তন একটি ছন্দ ও সমস্যার 
উজ্জল চিত্র এ। 

ধন্য হযরত মুহম্মদ, ধন্য বিবি আয়েষা -বিশ্বমানুষের কল্যাণের জন্য 
ধাহার1 এতট! ত্যাগম্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 



পরিচ্ছেদ £ 8৫ 

খন্দকযুদধ 

ওহা-যুদ্ধের শেষে আবুন্ুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল : পরবৎসর 

বার-প্রান্তরে আবাব তাহারা মুসলমানদিগের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিবে। 

কিন্তু এ আস্ফালন কার্ধে পরিণত হইল না। আবুন্ুফিয়ান দেখিল, ওযপ 
ভাবে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া নিছক আহাম্মুকি। 

মুসলমানরিগকে যে সহজে পরাজিত করা যাইবে না, বার এবং ওহদে 

তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই, এখন কোন নৃতন গ্রচেষ্টা করিতে 
হইলে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও শক্তিশালী অ'ভযানের প্রয়োজন। এই কথা 

ভাবিয়া আবুনুফিয়ান সমগ্র আরবময় একটা বিজ্রোহ স্ষ্টি করিবার চেষ্টা 

পাইল। কিন্তু এত আশ্কালনের পর বারে না গেলেও আবুনুফিয়া,নর 
মুখ থাকে না। আবব-চরিজ্রেব বৈশিষ্ট্যই এইঃ যাহ। বলিবে, তাহা 
করিবেই; না করিলে তাহা নিছক কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য হইবে। নিদিষ্ট 
সময়ে যদি মুপলমানগণ বদবে আসিয়। পৌছে, আর কেরেশদিগকে 
দেখিতে না পায়, তবে সকলে বলিবে: আবুন্ৃফিয়ান ভয় পাইয়া! আসে 

নাই। কাজেই মুসলমানগণ যাগাতে এবা৭ আর বরে না আসে, সেই 

চেষ্টা করাই এখন আবুসুফিয়ান কর্তব্য বলিয়া মনে করিল। সে ভারিল, 
মুদলমানদিগকে কোনরূপে ভড়কাইয়। দিতে পারিলেই কার্ধসিদ্ধি হইবে। 
এতছুদেশ্টে সে একটা উপায় উদ্ভাবন করিল। নঈম নামক জনৈক 

নিরপেক্ষ লোককে হাত করিয়া সে তাহ।কে মদিনায় পাঠাইয়া দিল। 

নঈম তথায় গিয়া! প্রকাশ করিল; “আবুসুকিয়ান এবার আরও বিপুল ও 
বিরাট ভাবে রণসজ্জা ক'রয়া বদরে অগ্রসর হইতেছে, ন্রতরাং তোমরা 
এবার আর বদরে যাইও ন1।” এই সংবাদে হযরত মোটেই ঘাবড়াইলেন 
না। যথাসময়ে তিশি ১৫** মুসলিম গাজীকে সংগে লইয়! ব্দরে উপনীত 

হলেন । আট দিন পর্যন্ত তিনি তথায় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কোরেশফিগের 
কোনই সাড়াশষ পাইলেন না! তখন বাধ্য হইয়! তিনি মদিনায় কির্রিযা 
আলিলেন। লোকে দেখিল, মুসলমানগণ একটুও দমে নাই, বরং তাহাদের 

লন্ধি ও সাহস সারও রাড়িম] গিয়াছে। 
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ইহার পর প্রায় একটি বংসর একরূপ নিধিক্বেই কাটিয়া গেল। আবু- 
ন্ৃফিয়ান ভিতরে ভিতরে ষড়ঘন্্ পাকাইতে লাগিল। কিন্তু কোরেশদিগের 

ছুরভিসন্ধি বুঝিতে হযরতের বাকী রহিল ন1। একট। ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও 

আয়োজন যে চলিতেছে হযরত তাহ1 বুঝিতে পারিলেন। সেজন্য তিনিও 

প্রস্তত হইতে লাগিলেন । ভিতবে শত্রু, বাহিরে শক্র ; যে কোন মৃহূর্তে যে কোন 
বিপদ ঘটিতে পারে; কাজেই তিনি একটা স্থায়ী সেনাদল গঠন করিলেন। 
তিন হাজার মুসলিম বীর এই সেনাদলে যোগ দিলেন । 

এক বৎসর ধরিয়া আবুস্থফিয়ান আরবের সর্বত্র সৈশ্তপংগ্রহ ও বিস্রোহ 
সষ্ট্রি ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়া সফলকাম হইল | মরুভূমির মধ্যে যে- 

সমস্ত স্বাধীন বেছুঈন জাতি বাস করিত, তাহারা কোরেশদিগের সহিত 

যোগ দিল। ত৷ ছাড়া ইহুদীরা এবার প্রকাশ্যে ও জমবেত ভাবে 

কোরেশদিণকে সাহাধ্য করিতে লাগিল। নির্বাদিত বনি-নাজির গোত্রের 

হুয়াই প্রমুখ ইন্দীরাই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। মক্কায় গিয়া কোরেশদিগকে 
তাহারা উৎসাহিত করিতে লাগিল এবং অন্ঠান্য স্থানেও প্রচারকাধ ছারা! 

তাহারা সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্বে বনি-কোরাইজা 
গোত্রের ইন্দী দগের সহিত হযরত একটি সন্ধি করিয়াছিলেন। বনি- 

নাজিরগণের চক্রান্তে তাহারাঁও সে-সন্ধি ভংগ করিয়। গোপনে গোপনে 

কোরেশদিগের সহত যোগ দিল ঃ এইরূপে কোরেশ, ইহুদী, বেছুঈন ও 
অন্তান্ত পৌত্তলিক গোত্র এক সংগে মিলিয়। এবার মদিনা আক্রমণের জন্য 
প্রস্তুত হইল । 

যথাসময়ে মদিনায় এই সংবাদ পৌছিল। হযরত বিশিষ্ট সাহাবাদিগকে 

লইয়া পরামর্শ করিলেন। সিদ্ধান্ত করা হইলঃ এবার কিছুতেই মদিনার 
বাহিরে যাওয়া হইবে না। শু তাই নয়, এক সম্পূর্ণ নৃতন যুদ্ধ-পদ্ধতিরও 

পরিকল্পনা তিনি করিলেন। সাল্মন ফারসী নামক জনৈক পারস্যবাসী মুসলমান 

নগরের চারিপাশে গভীর পরিখা খনন করিবার পরামর্শ দিলেন। এই 

নধপরিকল্পনা হযরতের খুবই পছন্দ হইল। তিনি পরিখা খনন করিতে 

প্রস্তত হইলেন । যুদ্ধের এরূপ প্রক্রিয়া আব্ববাসীরা কোনদিন শোনেও 
নাই, দেখেও নাই । সকলে বিস্ময় মানিল। 

৮. অনতিবিলম্বে মুসলমানগণ এই পুরপরিধা খনন-কার্ধে আমতনিয়োগ 

করিলেন) মদিনার পশ্চান্দিকে আল্ওরা পর্বত অবস্থিত, কাঙেই 
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সেছিকটা একরূপ সুরক্ষিত ছিল। অন্য তিন দিকেরও সবত্র পরিখা 

খননের প্রয়োজন বোধ হয় নাই; ছুর্গ ও প্রাচীর ছারা কোন কোন স্ান 

পূব হইতেই সুরক্ষিত ছিল। যে-সমস্ত স্থান উন্মুক্ত ছিল, সেই সমস্ত 
স্থানেই খনন-কার্ধয আরম্ভ হইল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিন 

হাজার মুসলমান মৃত্তিকা খনন করিতে আবকম্ত করিলেন এবং সেই সমস্ত 
মাটি ফেলিয়া খাদের ভিতরকার পার্খ উঁচু করিয়া বীধিয়়া তুলিতে 
লাগিলেন । সেই সুউচ্চ প্রাচীরের উপর বড় বড় প্রস্তর-খণ্ডও রাখিয়া 

দেওয়া হইল; উদ্দেশ্ট £ সময়কালে সেগুলিকে শক্রদের মাথায় নিক্ষেপ 

করা চলিবে। এক সপ্তাহের অক্লান্ত চটষ্টায় এই বিরাট কার্য সম্পন্ন হইল। 

প্রায় দশ হাত গভীর দশহাত প্রস্থ এবং ছয় হাজার হাত দীর্ঘ পরিখা প্রস্তুত 

হইয়া গেল। বল৷ বাহুল্য, হযরত নিজ্ঞে এই পরিখা খনন-কার্ধে অংশ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীন ও ছুনিয়ার বাদশাহ কুলিমজুর সাজিয়া ধুলিধৃসবিত 

দেহে মারি কাটিতেছেন এবং সকলের সংগে মাটির ঝুড়ি মাথায় করিয়া 
যথাস্থানে তাহা ফেলিয়া অসিতেছেন! এ দৃশ্ঠ নিতাস্তই মর্মম্পশর্শ। স্বদেশ, 
স্বজাতি ও ন্বধর্মের জন্য নেতাকে যে ধূলার আসনে নামিতে হয়, এ আদর্শ 
কী সুন্দর ভাবেই ন! তিনি দেখাইলেন ! 

ক্রতগতিতে সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গেল। মহিলা ও শিগুদিগকে 

অপেক্ষার ত নিরাপদ একটা দুর্গে সরাইঘ্বা দেওয়। হইল। পরিখার পারব বর্তা 
বাসিন্দাদদিগকেও স্থানাস্তবিত করা হইল। উপযুক্ত খাছ্যদ্রব্যাদির ব্যবস্থ৷ 

পূর্বেই কর! হইয়াছিল । 
বনি-কোরাইজ।দিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিতে পারিয়া হযরত 

আউস এবং খাঞজরাজ বংশের ছুইজন প্রবীন ব্যক্তিকে তাহাদের নিকট 

পাঠাইয়! দিলেন। তাহার গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £ “এ কী শুনিতেছি? 

তোমরা নাকি সন্ধি ভাঙিয়া কোরেশদিগের সংগে যোগ দিয়াছ ?” ইহুদীরা 

উদ্ধত স্বরে উত্তর দিল: “'দিয়াছি তাই কী? €তামাদের কোন কথ] আমর! 
শুনিতে চাই না। কে তোমাদের মুহম্মদ? কে তোমাদের রস্থল? মানিনা 

আমরা তাহাকে । যাও !?” 

ইহুদীদিগের এই জঘন্য আচরণে হযরত নিরতিশয় ক্ষন্ধ ও ক্ষু্ 

হইলেন। ইহারা যে সময়কালে মুসলমানদিগকে এমন বিপদে ফেলিবে। 

শি, ততই প্রার্েন নাই । মদিনার উপকণে যে-দিকটায় তাহাদের 
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বাদ, সেই দ্িকটাই অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত ছিল। কাজেই তিনি আশংকা 

করিলেন, যুদ্ধকালে এই দিক দিয়া বিপদ আসিতে পারে। প্রকৃত ব্যাপারও 

ছিল তাই। কোরেশগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, মুসলমানগণ যখন 
তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবে, তখন ইহুদীরা তাহাদের মহল্লা 

হইতে বাহির হইয়া মুসলমানদিগের ঘরবাড়ি আক্রমণ করিবে । হযরত 

কালবিলম্ব না করিয়া ইঞ্ার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। তিন হাঞ্জার 

সৈন্যের মধ্য হইতে পাচ শতকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন «বং ছুই- 

জন নুদক্ষ সেনপতির অধীনে তাহাদিগকে স্থাপন করিয়া, ইহুদী-পীর 

চতুর্দিকে টহল দিবার জন্য আদেশ দিলেন। মুসলমানগণ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দলে 
বিভক্ত হইয়া দিবারাত্র ইহুদী মহল্প।র চারি পাশে কুচকাওয়াজ করিয়া 

ফিরিতে লাগিলেন এবং মুহুমুছছু তকবীর-ধ্বনিতে গগন-পবন প্রকম্পিত 
করিয়া তুলিলেন। বলা বাহুল্য, হইতে ইহুদীরা খুব ভীত হইয়৷ পড়িল 

তাহারা আর নিজেদের মহল্লা ছাড়িয়া বাহির হইতে পাহস করিল শ|। 
এদিকে হযরত আড়াই হজার সৈন্ত লহইম্জা পরিখা-বেষ্টিত মুক্ত প্রাপগ্তরে 
আসিয়া! সমবেত হইলেন। সকলকে যথারীতি উপদেশ দিয়! তিনি শক্রর 
অপেক্ষা করিতে লাগিপেন | 

আবুসুফিয়ান মহা আড়্ধরে মদিনার পানে অগ্রসর হইতে লাগিল । 

দশ হাজার সৈন্যের বিরাট অভিযান মে! অগণিত অশ্ব, অগণিত উট, 

অগণিত লোক-লম্কর ও রসদ-সম্ভার। এই বিপুল অভিযানের বিরুদ্ধে 

ঈাড়াইয়। মাত্র আড়াই হাঞ্জার মুদলিম! জীবন-মরণ সমস্তার আজ তাহারা 
সন্থুধীন। তাহার্দের নসীবে কী আছে, কেজানে? কিন্ত তবুও মুখে কোন 

ভয়ভীতির চিহমাত্র নাই। সকলের মুখে সেই একই নির্ভরতার বাণী ঃ 

আল্লাই আমাদের যথেষ্ট । 
আবুস্ুফিয়ান প্রথমতঃ ওহদ-প্রাস্তরে আসিয়া ডেরা ফেলিল। ভাবিরা- 

ছিল, মুসলমানগণ পূর্ববৎসরের ম্তায় এবরেও এধানে আসিয়া তাহাদিগকে 
ঘাধা দিবে । কিন্তু খন সে দেখিল, মুসলিম সৈন্যের নাম-নিশানাও সেখানে 
নাই, তখন অধিকতর উৎসাহিত হইয়া! মদিনা অবরোধের জন্য সে অগ্রসর 

হইতে লাগিল। কিন্তু মদিনার উপকণ্ঠে আপিয়াই চক্ষুস্থির হইয়! গেল। 

একী! পর্ধিধা! এমন ব্যাপার ত তাহার! কখনও কল্পনা করে নাই! "কী 
করিয়া ও পরিখা পার হওয়া যায়? পরিথা-প্রাচীরের উপরে তীরন্া 
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সৈন্য দণ্ডায়মান; অগণিত প্রন্তরখণ্ডও সেখানে স্ুবিন্যস্ত। কোরেশগণ 

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইখানেই তাবু ফেলিল। বসিয়া বসিম়্াই তাহারা 
দিন গুজরান করিতে লাগিল। কী যে করিবে, ভাবিয়াই পাইল না। 
প্রথমতঃ তাহার! কয়েকদিন দূর হইতে প্রন্তর নিক্ষেপ করিয়া দেখিল; 
কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। তখন নিরুপায় হুইয়! তাহারা সমবেত 

আক্রমণ ছাবা পরিখা-প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে মনস্থ করিল। বহু চেষ্টা 

করিবার পর তাহারা একটি দূর্বল স্থান দেখিয়া সেইখানে ক্ষিপ্রভাবে 

আক্রমণ করিল। আবুষহলের পুর ইকরাম] তাহার অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া! 

এইস্থানের অবরোধ ভেদ করিয়া একটা পথ প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। সেই 

পথ দিয়া আমর নামক জনৈক কোরেশবীর ভিতরে গ্রবেশ করিয়া মুসলমান- 

দিগকে সন্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিল। মহাবীর আলি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়! গিয়া 

আমরের সম্মুধীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুহূর্ত 
মধ্যেই “আল্লাহু আকবর” ধ্বনিতে গগন-পবন কাপাইয়া তুলিয়া আলি 
বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। সকলে বুঝিতে পারিল, আমর নিহত হইয়াছে 

ইহার পর নওফল নামক আর একজন কোরেশবীরও আলির হস্তে 
নিহত হইল। কোরেশগণ ভয় পাইয়া! পালাইম়্া গেল! সেদিনকার মত 

যুদ্ধ এইখানেই শেষ হইল । 
রাত্রি আসিল। মুসলমানগণ সারারাত্রি জাগিয়া পরিখা পাহারা দিতে 

লাগিলেন । 

পরদিন ভোরবেলা কোরেশগণ সমুদয় সৈ্য লইয়া! প্ররিখা আক্রমণ 
করিল। খালিদ ও ইকরামা তাহাদের অশ্বারোহীদল 'লইয়৷ প্রাণপণে চেষ্টা 

করিয়া দেখিল। কখনও বা একযোগে, কখনও বা দলে দলে কোরেশগণ 

আক্রমণ চালাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; পরিখাপ্রাচীর 

কিছুতেই তাহার! ভেদ করিতে পারিল না। এই রূপে দ্বিতীয় চেষ্টাও 
তাহাদের বার্থ হইল। 

এদিকে বনি-কোরাইজাগণও কোরেশদিগকে নিরাশ করিল। পূর্ব- 
পরিকল্পনা অনুসারে তাহারা মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস 
করিল না। তখন আবুস্ফিয়ান তাহাদের নিকট লোক পাঠাইয়া৷ ইহার কারণ 

জিজ্ঞাসা করিল। ইছ্দীরা বলিল £* আজ আমাদের 88১98) বা উপাসনার 

দিন, কাজেই আমরা কোন মতেই যুদ্ধ করিতে পারিব না” এই বিশ্বাস- 
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ঘাতকতার দরুণ কোরেশগণ ইহুদীদিগের উপর মহা খাসা হইয়া পড়িল। 
শীতের বাত। উম্মুক্ত প্রাস্তর। রসদপত্রও ফুরাইয়া আসিয়াছে । 

প্রতিদিন দশ হাজার লোকের আহারের ব্যবস্থা কং] কম কথা নয়। আবু 

সুফিয়ান ভাবিয়াছিল, দুই এক দিনের মধ্যেই তাহারা মদিন! জয় করিয়া 
আসিবে $ কিন্তু দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তবু কিছুই হইল নদা। তখন 

সকলেই মহ। ছুর্ভাবনায় পড়িল। অবরোধ তুলিয়া লইয়া তাহারা ফিরিয়া 
ঘাইবার মতলব করিল। 

কিন্তু ফিরিতে চাহিলেই ফিরাষায় না । দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের 
পর সন্ধ্যাবেলা কোরেশগণ যখন শিবিরে আশ্রয় লইল, তখন আকাশে 

হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরুঝটিকা উখ্িত 

হইয়া কোরেশদিগের সমুদয় ছাউনি উড়াইয়া লইয়া গেল। মুষলধারে 
বুষ্টিপাতও আরম্ভ হইল। শিবিরের আগুন নিভিয়া গেল। রসদপত্র ও 

অন্যান্য উপকরণও ভাঙিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। কোরেশদিগের 
দুর্গতির সীমা রহিল না। আল্লার গজব যেম তাহাদের উপর মুত্তি ধরিয়া 

নামিয়া আসিল। ভীত ত্রস্ত ও দিশাহারা হইয়া কোরেশগণ সেই রাত্রেই 
মদ্দিনা পরিত্যাগ করির়। তান্ডাতাড়ি মক্কার পথ ধরিল। 

পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, ময়দান একদম সাফ! কোরেশদিগের 

নামগন্ধও নাই, আছে শুধু তাহাদের সকরুণ স্থতি, ছিন্ন শিবির ভগ্ন 

আসবাবপত্র এবং নির্বাপিত অগ্সিকুণ্ডের সিক্ত ভম্মস্তপ । 

একটি রজনীর এপারে-ওপারে কত পার্থক্-_কত পরিবর্তন! কাল 

যেখানে জাহান্নামের “আগুন জলিতেছিল, আজ সেখানে বিহিশতের স্গিগ্ধ 

বারিধারা বঝরিয়া! পড়িতেছে ! কাল যেখানে মিথ্যা ও ভয়ংকরের অভিনয় 

চলিতেছিল, আজ সেখানে সত্য ও সুন্দরের মহফিল বসিক়্াছে। এই 

অচিন্ক্য পটপরিবর্তন কে করিল? কোন আদৃশ্য শক্তির ইংগিতে এমন 
হইল? কার কুদরৎ এ? মুসলমানগণ ভাবেন আর ক্রমেই আল্লার দিকে 

ঝুকিয়া পড়েন। ক্কৃতজ্ঞতায় তাহাদের অস্তর ভরিয়া যায়। 

কোরেশদিগের পরিত্যক্ত আসবাবপত্র লুঠন-করিবার জন্য এবার আর 

কোন মুসলমানই পরিখা হইতে বাহির হইলেন না। ওহদের মারাত্মক 
ভুলের কথ! তাহাদের হয়ে গাবা ছিল। শৃঙ্খলা এবং নিম্বমান্গবত্িতার 
দিক দিয়া তাই এবার আর তাহার্দের একটুও ক্রুটিবিচ্যুতি ঘটিল না । .. 
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কোরেশগণ সত্যই ফিরিয়া যাইতেছে কিনা, অথবা ইহা! তাহাদের রণ- 
কৌশল মাত্র, তাহা পরীক্ষা কবিবার জন্য হযরত একজন গুপ্তচর পাঠাইলেন। 
চর ফিরিয়! আসিয়া! সংবাদ দিল, কোরেশগণ সত্যই মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছে । 

হযরত যখন নিজদ্দিগকে নিরাপদ মনে করিলেন, তখন সকলকে স্ব-্ব 

গৃহে ফিরিয়া যাইবার অন্থমতি দ্দিলেন। মদ্দিনার পথগ্রান্তর আবার বিজয়- 

নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল। 
কিন্ত হযরত বসিয়া থাকিলেন না। বদ্ন-কোরাইজাদিগের বিশ্বাস- 

ঘাতকতার কথা তিনি ভুলেন নাই। তাহারা যে গোপনে গোপনে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইতেছে, এ কথাও তিনি জানিতে পারিলেন। এহেন মুনাফিকদের 
ছারা দুনিয়ার কী মহা অনর্থই না ঘটিতে পারে। ইহারা কথা দিয়া কথা 

রাখে না, সন্ধি করিয়! সদ্ধি মানে না। সমাজের আবেষ্টনের মধ্যে ইহার! 

সাপের মত বাস করেঃ কখন কাহাকে দংশন করে, কে জানে। ইহারা 
সমাজের শক্রু। ইহার! ক্ষমার অযোগ্য । 

যুদ্ধের দারুণ ক্লান্তি তখনও মুসলমানদিগের দেহমনে লাগিয়া আছে, 

এমন সময় পুনরায় হযরতের আহ্বান আসিল, “প্রস্তত হও, বনি-কোরাইজা'- 
দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে।» 

আবার বীরদল পরিত্যক্ত অস্ত্র তুলিয়া লইলেন, আবার ত্তাহাদের 
জয়যাত্রা আরম্ভ হইল। বিশাল পতাকা! উড়াইয়া 'শেরে থোদা' আলি চলিলেন 

অগ্রে অগ্রে; তাহারই পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন তিন হাজার গাজী-_মুখে 

তাহাদের তৌহিদের কলেমা, হাতে তাহাদের নাঙা তলোয়ার ! 
মুসলমানগণ বনি-কোরাইজাদিগের দুর্গ ও বসতি অবরোধ করিয়া 

ফেলিলেন। ইছ্টীরা কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, এত শীন্ড 

তাহাদের দুয়ারে এই বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। নিরুপায় হইয়া তাহারা 
দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। 

কিন্তু এরূপভাবে কয়দিন চলে? ইছ্দীদিগের আর কষ্টের অবধি 

রহিল না। প্রায় ছুই সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকিবার পর তাহারা হুধরতের নিকট 

আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। দূত মারফং তাহারা হযরতের নিকট 
বলিম্না পাঠাইল $ হযরত যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, তবে বনি-কাইনুকা 

ও বনি-নাজিরদিগের ন্যায় তাহারাও দেশ ছাড়িয়া অস্ত্র চলিয়া যাইতে 
প্রস্তুত আছে। 



বিচ্বনধা ২৫ 

কিস্ত হযরত এবার এই বিশ্বাসঘাতকদিগকে অত সহজে ক্ষমা করিতে 

চাহিলেম না। পুর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন, অপরাধীকে 

সব সময় ক্ষমা করাও এক নৈতিক অপরাধ । ন্যায়নীতি এবং বৃহত্তর 

মানব-কল্যাণের জন্য তুবৃক্তদেব সমুগিত দগুবিধানেরও প্রযোজন আছে। 

বনি-কাইনুকা ও বনি-নাজিরদিগকে ক্ষমা কবিয়া তিনি যথেষ্ট শিক্ষা 

পাইয়াছেন; তাই এবার তিনি ইহুদীদি'গব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
সকলকে বন্দী করিবার জন্য তিনি হুকুম দিলেন । 

ইহুধীদিগের মনে খুব ভষ হইল। তাহারা বুঝিল, তাহাদের প্রাণদণ্ডের 
ব্যবস্থা হই ব। তখন নিতান্ত নিরাশ হইযা তাহারা আউস্-গোত্রের 
নেতৃস্থানীয় ব্াক্তিদিগের শবণাপন্ন হইল। ইসলাম গ্রহণ করিবার পর্বে 
এই আউস-গোত্রের সহিত ইনুদীদিগেন খুব মাখামাধি ও বাধ্যবাধকতা 

ছিল। ইনুদীরা মনে করিল, আউসগণ নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতি এখন 
একটু সহানুভূতি দেখাইবে। তাই তাহারা প্রস্তাব কিল; আউস-গোত্রের 
কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপব তাহাদের বিচারভাব ন্যস্ত করা হউক; তিনি 
যে-দগ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, ইহুদীবা1 তাহাই মানিষা লইবে। 

হযবতও তাহাতেই রাজী হইলেন। 
তখন ইহুদীদিগেব ইচ্ছা্ছুসাবে আউস-গোজ্রেব খ্যাতনামা 'প্রধান-পুকুষ 

সাদ বিন-মাজ এই বিচাবের জন্য মনোনীত হইলেন । 

কিন্তু সাদের তখন শোচনীয় অবস্থা। খন্দক-যুদ্ধ মুসলমানগণ 

যদি কিছু হারাইযা থাকেন, তবে এই উজ্জ্বল রত্রটিকে হারাইয়াছিলেন। 

যুদ্ধকালে তিনি শোচনীয় ভাবে আহত হওয়ায় শ্তশ্রষার জন্য তাহাকে 

মসজিদ প্রাঙ্গণে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইখানে হযরত যুদ্ধে আহত 

মুদলমান বীরদিগের ' চিকিৎসা ও সেবাধত্বের জনা পুর্ব হইতেই একটি 

ভাঙপাভাল খুলিয়। রাখিঘাছিলেন। রুফাইদা নারী জনৈক নুশিক্ষিতা 
ধাত্রীকেও নিয়োজিত করা হইয়াছিল | এইখানে সা'দ শধ্যাশারী ছিলেন। 

হযরত বাধ্য হইয়া সেই অবস্থাতেই তাহাকে আনিবর জন্য লোক 

পাঠাইলেন । জা'দকে অতিকষ্টে একটি খাটিয়ায় বহন করিয়া লইয়া আসা 

হইল। তখন হযবত বলিলেন ঃ “ইনুর! তোমাকে বিচারক নিযুক্ত 

করিম্বাছে। তুমি যে-গুবিধান করিবে, তাহাই তাহারা মানিয়। _লইবে। 

আমিও তাহা মানিতে রাজী আছি।” 



২৫৭ খনাকন্যুছ 
সাদ একটু বিভ্রত হইয়া পড়িলেব্র। 'আসিবার কালে সারা পথ 

আউস-গোত্রের অন্যান্ত মুসলমানগণও ইহু্দীদিগের উপর সদয় ব্যবহারের 
জন্য তাঁহার নিকট মুবপারিশ করিতেছিলেন। ইছদীদিগের সহিত আউস- 
গোত্রের সৌহার্দ্যের পূর্বস্থতিও তাহার মনে জাপিতেছিল। কিন্তু হইলে 
কী হয়! সেই খাতিরে ত তিনি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন না। 

মরণসাগরের তীরে দীড়াইয়া কেমন করিয়া তিনি ন্যায়ের মর্যাদা কু 

করিবেন? করিলে তাহাকে যে জবাবদিহি করিতে হইবে। অপক্ষপাত 

বিচার তাহাকে করিতে হইবে, তাহাতে যে যাহা বলে বলুক। ইহাই 
ভাবিয়া! সা'দ তাহার মনকে দৃঢ় করিলেন। 

তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই বড় করুণ। বন্দী ইহুদীগণ একপার্ে 
অপেক্ষা করিতেছে, অন্যপার্খে হযরত ও তাহার সাহাবাগণ ফ্লাড়াইয়া 
আছেন। আশানিরাশার আলো”আাধারে ইহ্দীিগের ভাগ্য দোল খাইয়া 
ফিরিতেছে। স্থন্ধ প্রকৃতি এই অভিশঞ্তদিগের শেষ পরিণতি দেখিবার 

জগ্য যেন নীরবে অপেক্ষা করিতেছে । 

সহসা সেই নিস্তন্ধতা ভেদ করিয়া সাদ ঘোষণা করিলেন: ইন্ছদী- 
দিগের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে লেখা আছেঃ কোন দলের সহিত বিরোধ 

উপস্থিত হইলে প্রথমে তাহাদিগকে সন্ধির জন্য আহ্বান কর, যদি তাহারা 
মে আহ্বানে কর্পপাত করে এবং সন্ধি করিতে রাজী হয়, তবে তাহার্দিগকে 

করদমিত্ররপে ব্যবহার কর; যর্দি তাহারা না শুনে, তবে তাহাদের 

সহিত যুদ্ধ কর, যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইলে তাহার্দের পুরুষদিগকে হত্যা 

কর, স্ত্রীপুত্র ও বালক-বাঁলিকাদিগকে দাসদাসীরপে ব্যবহার কর, এবং 

তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াঞ্ধ করিয়া লও1%* সেই শান্ত্রবিধান অনুসারেই 
শসা শা পাপ পাস 

তাওরাত গ্রন্থে এইরূপ লেখ! আছে £-- 
“17517 0000 60106501011) 8106 8, 011 (0 1161) 82812091115 (0060 201০০1510) 

[৬৪০6 01000 11. 

4১001051081] 6৩) 11 16 12810511066 21085/51 0 705295, 204 ০1617 0209 
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01006051155 20700 0055 900 0065 511911 ৪5:5৩ 006৩. 
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বিশ্বম্বী ২৫৮ 

আমি এই রায় দিতেছি যে মুসলমানদিগের সহিত সদ্ধিসর্ত ভংগ বরার 
দরুণ জমুদয় ইহুদী পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড হইবে, স্ত্রীলোক এবং বালক- 
বালিকাগণ দ1সদাসীরূপে পরিগণিত হইরে এবং ইচুদীদিগের সমস্ত সম্পত্তি 
মুসলিম সৈন্যদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে” 

রায় শুনিয়া ইছদীবা নিবাশ হইঘা পিল; মুখে তাহাদের কথা সরিল 

না। আ্লানমুখে তাহারা এই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিল। মৃত্যুর কালোছায়৷ 
হতভাগ্যদিগের চোখে-মুখে ঘনাইয়া আসিল। নিজেদের ধর্মশান্ত্রটে ষগন 
এই ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন তাহার! ইহাকে অন্তায়ও বলিতে পারিল ন1। 

তাহাদের ভাগ্যে যে এই ঘটিবে, কে জানিত! 

সাঃদের এই বিচার কোনক্রমেই অসংগত হয় নাই। এইরূপ অপরাধে 

চিরদিন গুরুদণ্ডই হইয়া থাকে । আধুনিক যুগেও রাষ্ই্ীবৈরী যড়যন্ত্রকারী 
দিগের ইহা অপেক্ষা লঘুদণ্ড হয় না। সোভিয়েট রাশিয়াই তার প্রমাণ । অনেক- 
ক্ষেত্রে বিনাবিচারেই শত্রদিগকে ফাসি দেওয়া হইয়া থাকে বা আটক রাখা হইয়া 

থাকে । তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিও অনেক স্থানে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। 

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে হযরত নিজে ইন্দীদিগের বিচার করেন নাই; 

ইন্ছদীদিগের মনোনীত ব্যক্তির হন্তেই তাহাদের বিচারভার হ্যন্ত করা 

হইয়াছে। এতখানি অধিকাৰ নিশ্যই কোন অপরাধীকে দেওয়া হয় না,--- 

এই উন্নত ব্যক্তিস্বাধীনতাব যুগেও না। সাদ যদি ইহুদীদিগকে সম্পূর্ণ 
মুক্তিও দিতেন, তবু হযরত তাহাই নিবিবাদে মানিয়া লইতে বাধ্য 
ছিলেন। কাজেই, এ সম্বন্ধে ইহুদীদিগেব পক্ষ হইতে কোন কিছুই আর 

বলিবার নাই। 

রায় অনুসারে ইহুদী পুরুষদিগের প্রাণ? হইল। নারী ও পুঞ্জকগ্ারা 

যুদ্ধলব্ধ দাসদাসী রূপে গরিগণিত হইল । সমস্ত সম্পত্তি সৈশ্যরদিগের মধ্যে 
বন্টন করিয়া দেওয়া! হইল। 

কিন্ত হইলে রি হয়! বিচার গ্তাধয হইল বটে, কিন্তু ইহার কঠোরতা 
হযরতের প্রাণ স্পর্শ করিল। দেশের আইনে যাহাই বলুক, স্বাধীন মাগ্ষকে 
কেমন করিয়। তিনি দ্বাসদাসীতে পরিণত করিবেন? হাজার হইলেও 
ইনদীরা ত মাচ্ষ! মানুষের পাপ ও দুস্কৃত্িকে হযরত দ্বণা করিতে পারেন, 

কিন্ত মানুষকে ত্বশা করেন না। অধচ ঘটনাচক্রে আজ তাহাই, প্রশাণিত 
হইতে চলিগ্লাছে। হযরত কিছুতেই ইহা বরদাশত, করিতে পার্িলেন ল!।. 
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মানবতার এই গুরুলাঞ্ছনায় তাহার প্রাণ কাদিয়। উঠিল। তিনি তৎংঙ্ষণাৎ 
বন্দিনীদিগের মধ্য হইতে 'রায়হানা' নামী জনৈক! ইহুদী ললনাকে বিবাহ 

করিয়া নিজের পরিবারতূক্ত করিত লইলেন। এইরূপে সমগ্র ইছটী সমাজ 
লাঞ্ছন। ও অমর্ধাদার হাত হইতে রক্ষা পাইল। ক্রীতদাসীকে সহ্ধঙ্ধিণীর 
মর্যাদা দিয়া তিনি মানব-প্রেমের এক নবআর্শ স্য্টি করিলেন। সমগ্র 

ইন্ুদী সমাজ বুঝিল: রাজনৈতির কারণে ইহুদী খন্দীদিগের প্রাণদণ্ড 

হইলেও, হযবত জাতিগতভাবে ইহুদীদিগকে ঘ্বণা করেন না। ক্রীতদাসীরাও 
হযরতের এ-কার্ষে বিন্মঘ মানিল। মুক্ত নারীদিগের ন্তায় তাহাদেরও যে 
পয়গঞ্থর-গৃহিণী হইবার অধিকাব আছে, একথা তাহারা এই প্রথম উপলব্ধি 

করিল। কোন যুদ্ধবন্দিনী ক্রীতদাসীকে এতখানি মর্যাদা ইহাব পূর্বে আর 

কেহ দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জান! নাই। 
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রণ্ঠ হ্যিরীর কয়েকটি ঘটন। 

ইছদিদিগের বিচার-কার্য শেষ হইবার পর সা'দকে ধরাধরি করিয়া গৃছে 

লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তাহাব জীবন-গ্রদীপ তখন নির্বাপিত হইয়া 
আসিয়াছিল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই তিনি জান্নাতলোকে, প্রস্থান 

করিলেন। 

খন্দন-ুদ্ধের ফলাফল কী দীডাইল? আনুন পাঠক, এই সুযোগে আমরা 

তাহা একবাব দেখিযা লই। এই যুদ্ধকেই ইসলামের চূড়ান্ত যুদ্ধ বলা যাইতে 

পারে। এই যুদ্ধে কোরেশগণ নি:সনেহবপে প্রমাণ গাইল যে, ইসলামের 

গতি দুর্সিবার। তিন তিনবার তাহারা শক্তি পরীক্ষা করিযা দেখিয়াছে। 

তিন তিণবারই বিফলমনোরথ হইযাছে। বদরে তাহারা শোচনীয়রাপ 

পরাজিত হইয়া! ফিরিযা গিয়াছে; ওহদে তাহারা জযলাভের পূর্ণ ন্থুযোগ 

পাইয়াও মুলমানদিগকে পবাজিত করিতে পারে নাই? খন্দকে তাঁহারা 

আরবের সমস্ত শক্তি লইযাও ব্যর্থকাম হইযাছে। শুধু কোরেশই বা বলি 
কেন? কোরেশ, ইহুদী, পৌত্তলিক ও বেদুঈন__সমস্ত গোত্রই বুঝিতে 

পারিয়াছে £ মুহম্মদ অজেয়। খন্দক-যুদ্ধের পব তাই তাহাদের নৈতিক 
মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল, একটা হীনতা ও পবাজয়ের মনোভাব এইবার 

সকলকেই পাইয়া ব'সল। পক্ষান্তবে মুদলমানদিগের বুকে নববল ও 
নবপ্রেরণার সঞ্চার হইল। নিভীক উন্নত শিরে বিশ্বের বুকে ঝাপাইয়া 

পড়িবার জন্য তাহারা গ্রন্তত হইলেন। কোন বাধাই যে তাহাদিগকে 

আটকাইয়! রাখিতে পারিবে না, সকল শক্রই যে তাহাদের পদানত হইবে, 

ইসলাম যে জর্বর় জয়যুক্ত হইবে_ এ কথা এই যুদ্ধের পর হইতেই তাহারা 

সত্যিকারভাবে উপলব্ধি বরিলেন। হযরতের মহিমা এবং মর্যাদাও 

পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বরধিতি হইল। একটা অপূর্ব বিস্ময়ের বস্তরূপে তিনি 

সকলের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। 
খন্দধযুদ্ধের অবদানের পর ষ্ঠ হিষরী আসিল। কয়েকটি “ছোঁটখাটো 

অভিযান ছাড়! এই হ্যিরীক্তে উদ্লেখধোগ্য আর কোন যুদ্ধবিগ্রহই ঘটে 
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নাই। পাঠকবর্গের থাকিতে পারে, রাধী-প্রাস্তরে ১০ জন মুসলিম 

সাহাবা হোজায়েল বংশের ২০০ শ্রত লোক দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইয়া 
শোচনীয়ভাবে নিহত হুইয়াছিলেন। সেই ছুরাচারদিগকে এ্রইবার শায়েস্তা 

করিবার জনতা হযরত প্প্রস্তত হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি ২০৯ 

মুনলিম বীরকে সংগে লইয়া তাহাদের বাসভূমির দিকে যাত্রা করিলেন। 

কিন্তু দুৃত্তগণ পূর্ব হইতেই এই অভিযানের গন্ধ পাইয়৷ তাহাদের যথাসর্বন্ 
লইয়৷ পার্বত্য অঞ্চলে পালাইয়। গিয়াছিল। কাজেই মুসলমানগণ ফিরিয়! 
আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এই জময়ে একটি ম্মবণীয় ঘটনা ঘটে। মন্ধা হইতে একদল বণিক 

সিরিয়া যাইতেছিল। মুসলমানদিগের সহিত হঠাৎ তাহাদের সংঘ্ধ 
লাগে। ফলে তাহারা পরাজিত ও বন্দী হইয়া মদ্দিশায় প্রেরিত 
হয়। এই বন্দীদিগের মধ্যে ছিলেন হযরতের জামাত1--আবুল-আস্দ ৷ 

মক্কায় অবস্থানকালে হযরত তাহার কন্যা জয়নবকে আ'সের সহিত 

বিবাহ দিয়াছিলেন। হযরত আ"সকে মর্ধিনায় চলিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন 

কিন্ত তিশি তাহা আংসন নাই। ফলে তিনি কোরেশদের খপ্পরে পড়িয়। 

গিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
কোরেশগণ জয়নবকে পরিত্যগ করিয়া অন্ত কোন কোরেশ-কুমারীকে 

বিবাহ করিবার জন্য আ'সকে খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিল? কিন্তু আ'স 
তাহা করেন নাই! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক ভালোবাসা ছিল বলিয়াই 
এরূপ হইয়াছিল । হযরতের পরিবারবর্গকে যখন মদিনায় লইয়া ঘাওয়] 

হয়, তখন জয়নব মন্কাতেই স্বামীর গৃহে রহিয়! গিয়ছিলেন _মদিনায় যান 

নাই। ইহার পর বদব যুদ্ধের সময় আ'স কোরেশদিগের পক্ষে যুদ্ধ 
করিতে আসিয়া মুনলমানদিগের হন্তে বন্দী হন। অন্যান্য কোরেশবন্দীর 

ন্যায় তাহারও মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। তখন বিবি জয়নব মন্কা হইতে 
স্বামীর মুক্তিপণ বাবদ একটি ন্বর্ণহার পাঠাইন্া দেন। এই হার বিবি 
খাদিজা জয়নবের বিবাহের সময় তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। 

হযরত সেই হার দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সাহাবার্দিগকে 

বলিলেন; “তোমার্ধের যদি অমত না থাকে, তবে আঃ'দকে বিনা পণে 
মুক্তি দাও এবং এই হারও তাহাকে ফিরাইয়া দাও। সকল সাহাবাই 
ইহাতে রাজী হুইলেন। আ'সকে যু দেওয়া হইল। ৩ধু একটি 



বিশ্বনবী ' ২৬২ 

সর্ত এই দেওয়া হইল যে, আস ফিবিয়া গিয়া জয়নবকে একবার মদিনায় 
পাঠাইয়া ছিবেন। আস তাহাতেই রাজী হইলেন। 

মক্কায় কফিরিয়৷ গিয়া আ'স তাহার ভ্রাতা কেনানার তত্বাবধানে জয়নবকে 

মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন! কিন্তু একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই 
কতিপয় কফোরেশ দুরৃত্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। আবুধহলের পুত্র 

ইকরাম! ছিল ইহাদের দলপতি। জনয়ব যে-উটের পৃষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, 
ইকরাম! বর্শা ছারা সেই উটটিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। জয়নব পড়িয়া 
গিয়া দারুণ আঘাত পাইলেন। ঠিক এই সময়ে আবুন্ফিয়ান তথায় 
উপস্থিত হুইয়া৷ কেনানাকে বলিতে লাগিল; “দেখ কেনানা, এরূপভাবে 

জয়নবকে মদিনায় পৌঁছাইয়া দেওয়া! তোমাদের খুবই অন্যায়। প্রকাশ্যভাবে 
যদি মুহম্মদের কন্যাকে আমর! যাইতে দেই, তবে সকলে ভাবিবে আমরা 

দুর্বল হুইয়! পড়িয়াছি। গোপনে পাগইব্বাব ব্যবস্থা কর, তাহাতে কাহারও 

আপত্তি হইবে না। যাও, এখনকার মত মন্কাঘ ফিরিয়া যাও, তারপর অন্য 

বাবস্থা করিও । 

কেনানা তাহাই করিল। আ'সও ইহা যুক্তিনংগনত বলিয়। মানিয়। 

লইলেন। জয়নবকে পাঠান স্থগিত রাখা হইল। ইহার পরে জায়ে? 

আসিয়া জয়নবকে মদিনাঘ লইয়া! গেলেন। 

তিন বৎসর পর সেই আ*'স পুনরায় বন্দী অবস্থায় মদিনায় নীত 
হইলেন। স্ত্রীর গাহত তাহার সাক্ষাৎ হইল। জয়নবের মধ্যবত্তিতাক্ 

হযরত আসসকে এবারও মুক্তি দিলেন। তাহার সমুয় লুন্তিত ভ্রব্যও 
্রাহাকে ফিরাইয়। দেওয়া হইল । আ"সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও 

মুক্তি পাইল। হথরতেব এই পদর বহার এবং ইহার অস্তবালে জন্ননবের 
একনিষ্ঠ প্রেম বিফলে গেল না। আগের পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইতে 

আরম্ভ করিল। অল্পধিণের মধ্যেই তিনি মদিনায় ফিবিশ্বা আসিয়া জয়নবের 

সহিত একত্রে বস করিতে লাগিলেন। অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়া এইরূপে 

শ্রী তাহার আপন স্বাণীকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আমিলেন। 

দুখের বিষয়, জয়নধ বেশী দিন স্বামীর সঙ্গে খাস করিতে পারেন 

নাই। উট হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি যে গুরুতর আঘাত পাইয়ছিলেন, 
তাহাই তাহার কাল হুইপ, এক বৎসর পরেই তিনি ইরআকাল করিল । 



পরিচ্ছদ £ ৪৭ 

ছোদায়বিয়ার সন্ধি 

দীর্ঘ ছয় বসর হইল, মন্ধার মুজ্রলমানগণ স্বদেশ ছাড়িয়া মদিনায় আসিয়া 

বাস করিতেছেন। এই ছয় বংসরের মধ্যে তাহারা একবারও ম্বদেশের 

মুখ দেখিতে পান নাই, প্রিয় তীর্থভূমি কাবার সন্দর্শনও ধঘটিয়া উঠে 

নাই। মদদিনাবাসী মুপলমানেরাও কা'বায় হজ. করিবার জন্য কম লালায়িত 

ছিলেন না। আল্লার জন্য আল্লার রম্থুলের জন্য, ইসলামের জন্য 

মুসলমানগণ হযথাসর্বধ ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন, অকাতরে 
নিজেদের জান ও মাল কুববান করিষা দতেছেন, অথচ আল্লার ঘরের 

প্রতি এখনও তাহারা দৃষ্টি দিবার অণসর পান নাই। খন্দক-ুদ্ধের পর 
হইতে মুসলমানদিগের মনে সেই চিন্তা জাগিল। একদিন তীহারা 
হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : “হযরত, আমরা কি আর কাবা 

শরীফে হজ কবিতে পাইব না?” 
এই কথাগুলির অন্তবালে মুসলমানদিগের অন্তরে ষে-গভীর বোনা 

লুকাইযাঁ ছিল, হযবত তাহা উপলন্ধি করিলেন। তঁহার নিজেরও ত এ- 

সম্বন্ধে উৎসাহ কম ছিল না। তাই তিনি সকলকে সাত্বণা দিয়া বলিলেন ঃ 
“বিচলিত হইও না; আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদিগের মনোবাঞ্ পুর্ণ করিবেন” 

জিল্ক্ মাস আসিল। আরবের পবিত্র মাসগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। 

এই পবিত্র মাসগুলিতে আববেরা কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ করিত না। মক্কার 

চতুঃসীমার মধ্যে এই জময় রক্তপাত একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যেকোন 
গোত্রের যেকোন ধর্মের যেকোন লোক আমিয়াই হজের সময় হজ, করিয়া 

যাইতে পারিত। এই ন্ুযোগে হযরত শিষ্যবৃন্দসহ মক্কায় হজ করিয়া 

আসিবার ইচ্ছা করিলেন। সকলকে ডাকিয়! বলিলেন ; “এবার হজ, করিতে 

যাইতে হইবে) যাহারা থাইতে চাও প্রস্তত হও।” এই বলিয়া তিনি হজ. 

যাত্রার |ন স্থির করিয়া! গিলেন। | 
নির্ি্ট দিনে শ্যাগণ গ্রস্থত হইয়া আসিলেন। হযরত নিজেও গোসুল 

করিয়া হজের পোষাক গরিয়া বাহির হইলোন। 



বিশ্বনবী ২৬৪ 

ধথ(সময়ে সকলে যাত্রা করিলেন। আল্-কাসোয়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া হয়রত 

আগে ম্মাগে চলিলেন; পশ্চাতে ১৫** শত ভক্ত সাহাবী নীরবে তাহার 

অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । প্লাব্বায়েক ! লাব্বায়েক আমি হাজির, 
প্রত ছে, আমি হাজির!” বলিতে বলিতে সকলে সেই পরম প্রভুর গৃহপানে 

অগ্রলর হইতে লাগিলেন । 
কুরবানির জন্য ৭০টি উট সংগে লওয়া হইল। যাএীদল নিরস্ত্র, শুধু 

পথে আপদ-বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু অস্ত্বলের প্রয়োজন, 
মাত্র ভতটুকুই তাহার সংগে লইলেন। মনে তাহার্দের কোন দুরভিসদ্ধি 
নাই, হিংসা-বিদ্বেষের কলুষতা, লাভক্ষতির চিন্তা শাই। হ্যরত ইব্রাহিম 
ও হ্যরত ইসমাইলের পুণ্যস্বতি আজ তাহাদের মনে জাগিয়াছে। ভিতরে 
বাহিরে আজ শুধু ত্যাগের মন্ত্রই ধ্বনিত হইতেছে, কুরবানির স্টুরই রণিত 
হইতেছে! বীরত্বের গৌরব, শোর্য-বীর্ধেব অভিমান, ভোগ-বিলাসের লালসা 
আজ মন হইতে মুছিয়া |গয়াছে; শুধু জাগিয়াছে আজ নিষ্াম আল্লা-প্রেম, 

আর পরকালের চিস্তা। এই ত্যাগী ভক্তদলই দুইদিন আগে রণক্ষেত্রে 
দাড়াইয়! সিংহবিক্রমে শক্রসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এৰং 
আপন শোর বীধধ দ্বারা জমগ্র আরবে একট! ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন, 
কে তাহা এখন বিশ্বাপ করিবে? আজ তাহারা সম্পূর্ণ নৃতন মানুষ । 
দুনিয়াদারীর পংকিলত৷ হইতে আজ তাহারা মুক্ত । 

হযরতের হজ-যাত্রার সংব।দ যথাসময়ে মক্কায় পৌছিল। এই অময় কাহারও 
মনে হেষহিংস। জাগিবার কথ! নয়। কিন্তু কোরেশদিগের অস্তর এতই 

কলুধিত হইয়া পড়িাছিল যে, মুসলমানদিগের এহ তীর্থযাত্রাকেও তাহারা 
সন্দেহের চক্ষে দেখিল। মুংম্মপকে কিছুতেই মন্কা় আসিতে দেওয়। হইবে না, 

ইহাই হইল তাহাদের দৃঢ পণ) অনতিবিলন্ষে কোরেশগণ অস্ত্রশত্রে সজ্জিত 
হুইয়! মদ্দিনার পথে অগ্রসর হইল। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও 
তাহাদের সহিত যোগ দিল। খালিক ও ইকরামার অধীনে ছুইশত 

অশ্বারোহী সৈন্য অগ্রেই পাঠাইয়৷ দেওয়া হইল। 
দুই মঞ্জিলের পথ অতিক্রম করিয়া হয়বত ওসফান্ নামক স্থানে 

পৌছিতেই সংবাদ পাইলেন, কোরেশগণ যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর 
হইতেছে। এই সংবাদে হঘ্রত ভিন্ন পথ ধরিলে এবং শক্রসঞ্পুর চোথ 

এড়াইদ্না মক্কার উপকণ্ঠে হোদায়বিয়া নামক স্বরে আলিয়া পৌছিকোগ। 



২৬৫ হোদায়বিয়াঁয় সন্ধি 

কোরেশ-সৈন্য যখন একথা জানিতে পারিল, তখন তাহারা নগর রক্ষার 
জন্য ক্রুতগতিতে পিছাইয়। আসিল। তাহারা ভাবিল, মুহম্মদ বুৰি ধা 
এতক্ষণ মন্কা আন্রমণ কবিয়াই বসিল। 

মকার খোজা" সম্প্রদায় পৌত্তলিক হইলেও চিরদিনই হযরতের প্রতি 

সহাহুভূতিসম্পন্ন ছিল। হযরতের আগমন-সংবাদে এই থোজা-গোত্রের 
দলপতি বোদায়েল স্বগোত্রের কতিপন্ন প্রতিনিধিসহ ছোধায়বিয়ায় আয়া 
হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হ্যরতকে তিনি বলিলেন £ “কোরেশগণ 
আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; কিছুতেই তাহার! 
আপন।কে মন্ায়*প্রবেশ করিতে দিবেনা । এ অবস্থায় কি করিবেন ?” 

বোদায়েলের কথ! শুনিয়া হযরত বিশেষ মর্নাহত হইলেন। বলিলেন 

“তুমি গিয়া কোরেশদিগকে বল, আমর! যুদ্ধ করিতে আসি নাই, হজ, 
করিতে আসিগাছি। কেন তবে তাহারা অস্কারণে আমাদিগকে আক্রমণ 

করিবে? এই পশিত্র মাসে ত কেহ কাহারও সহিত যুদ্ধ করেনা। আনরা 
যুদ্ধ চাই না, চাই শাস্তি। কোরেশগণ অন্ততঃ একটা নিদিষ্ট সময়ের 

জন্য আমার সহিত সন্ধি করুক; «সই সময়ের মধে) আমার ধর্ম যদি 

জয়লাভ করে ত ভালই, অণ্যথায় তখন তাহারা যাহা ভাল মনে করে 

করিবে ।” 

বোদায়েল মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। হযবতের মনে কোনরূস দুর ভসগ্ছি 

নাই, তিনি যে কেবলমাত্র হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন এবং তিনি 

যে কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চান না, চান শুধু শান্তি, একথ! তিনি 
তাহাদিগকে বলিলেন । কিন্তু চোরা ন1 শুনে ধর্মের কাহিনী! বোদাফেলেয 
কথা কোরেশগণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। তখন 'ওরওয়া, নামক জনৈক 
তায়েফবাসী ঘোড়লী করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়! উঠিল; “আচ্ছা, আমি 

গিয়া একবার মুহম্মদকে পরীক্ষা কারয়া! আসিতেছি!' কেহই বাধা দিল না। 

'ওরওয়। হোদায়বিয় যাত্রা করিল । 

হযরতের নিকট পৌছিয়! ওরওয়! বৃষ্টতার সহত কবাবার্তা আরম 
করিল। ইহাতে সাহাবাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হুইয়। উঠিলেন এবং তাহাকে 
সাবধান করিয়া! দিলেন। হযরত ওরওয়াকেও একই কথা বলিলেন এবং 

একথাও তিনি বলিয়া দিলেন, কোরেশগণ যদি খামাখ! বুদ্ধ করিতে: চারহ, 

ভবে তিনিও সাবানের সহিত যু করিবেন। ৃ 



বিশ্মনরী ; ২৬৬ 

ওরওয়াঁও ফিরিয়া গিয়া কোরেশদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাঁকিতে 
বলিল। দুহম্মদ যে জত্যসত্যই তীর্থ করিতে আসিয়াছেন, সেও তাহা 
স্বীকার করিল। মুহম্মদের উপর তাহার ভক্তবৃন্দের যে অবিচলিত নির্ভর 
ও শ্রদ্ধা সে দেধিয়৷ আলিয়াছে, ভাহা উল্লেখ করিতেও সে ভুলিল না। কিন্তু 
কোরেশগণ অনমনীয়। কিছুতেই তাহারা যুদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না! 
শিকার যখন একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িযাছে তখন কি 
এ-ম্বযোগ কেহ ছাড়ে ! 

ইহার পর 'বেদওয়া” গোত্রের দলণতি হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আজিল। মুদলমানগণ যে কুরবানির জন্য বহু উট সংগে লইয়া আসিয়া 
ছেন, ইহা দেখিয়া সেও বুঝিতে পারিল, হযরতের মনে সত্যই কোন 
কুমতলব ন|ই। 

এইরপে নানা গোত্রের লোক আসিয়া হযরতের সহিত যতই মুলাকাৎ 
করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মনের বিকার কাটিয়া যাইতে লাগিল। 
হযরতের শাস্তমধুর চরিত্র এবং অক্ুত্রিম শাস্তির বাণী সকলেরই উপর 
প্রভাব বিস্তার করিল। 

হযরত যে জত্যসত্যই শাস্তির প্ররয়াসী, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য 

তিনি নিজেও ডদ্যেগী হইলেন। খেরাশ নামক জনৈক সাহাবীকে তিনি 

দুতরূপে কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আন্তরকতার নিদর্শন 

স্বরূপ আপন উট আল্-কাসোয়ার উপর তাহাকে সওয়ার করিয়া দিলেন । 

কিন্তু খেরাশ মক্কায় পৌছিতেই কোরেশগণ তাহাকে মারিয়া ফেলিবার 

মতলব করিল এবং হযরতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবার উদ্দেশ্য তাহার 

নিরীহ উটটিকে খুঁতা করিয়া দ্িল। কোরেশদিগের এই অবৈধ আচরণে 
অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাহাদের উপর অসম্তূষ্ট হইয়া উঠিল; খেরাশকে 

তাহারা কিছুতেই হত্যা করিতে দিল না। খেরাশ নিবিগ্ষে হযরতের 

নিকট ফিরিয়। আসিলেন। 

হযরত ইহাতেও দমিলেন ন৷। এইবার তিনি তাহার অস্তরংগ সাহাবী 

ওসমানকে পাঠাইলেন। ওসমান মন্ধা় পৌছিম্ন! আবুনুফিয়ান ৩ অন্যান্য 
কোরেশ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিধা জপ্ধির প্রস্তাব কম্বিলেন। কিন্ত 

দলপতিগণ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না, পক্ষান্তরে ওসমানকে আটক ক্রিম 
ফেলিল | ওসমানের প্রত্যাবর্তনের যতই বিল ঘটিতে লাগিল, মুসলমান 



২৬৭ হোদায়বিয়ার সন্ধি 

দিগের মধ্যে ততই উদ্বেগ ও আশংকা বাড়িয়া চলিল। ঠিক এই সমগ্ধ 
সংবাদ আসিল, ওসমান কোরেশদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন । 

এই নিদারুণ সংবাদে মুসলমানগণ যারপরনাই মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। 

তাহারা বলিলেন : “এ ত ওসমানের হত্যা নয়--সত্যের হত্যা। সত্য 

ও মিথ্যার নেই চিরস্তন বিরোধেরই এ একটা আংশিক প্রকাশ মাত্র। কেন 
তবে তাহারা এই আঘাতকে নীরবে জহ্া করিবেন? কেন তবে তাহার৷ 

পশ্চাদপদ হইবেন? কিছুতেই না। তখন একটি বাবলা গাছের তলে 
ধাড়াইয়া হযরতের হাতে হাত রাখিয়! ১৫** শত ভক্ত মুসলিম 

প্রতিজ্ঞা করিলেন £ঃ “ইদলামের জন্য আমরা প্রত্যেকে জীবন দিতে 
প্রেস্তত |” 

শত্রুর দেশে আসিয়। নিঃসহায় নিরঞ্জ একদল লোক সত্যের জন্য, ধর্মের 

জন্য আজ এমনই করিয়া আত্মদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! ইহাই ত কুরবানি ! 
ইহাই ত হজ! লাব্বায়েক-এর অর্থহ ত এই! “প্রভু হে আমি হাজির ! 

একথা শুধু মুখে বলিলে ত হয় না, কাজেও দেখাইতে হয়। মুসলমানগণ 

এই চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কুরবানির জন্য তাহারা যে-সব 
উট সংগে আনিয়াছিলেন, তাই। পড়িযা রহিল, প্রন্তু তাহা গ্রহণ করিলেন 

না! দ্বেবহিংসাকাধক্রোধ প্রভৃতি যে সমস্ত পণ্ড তাহাদের মনের আঙিনায় 

ভিড় জমাইয়াছিল, তাহাদিগকে জবাই করা হইল, তাহাতেও প্রভুর মন 
উঠিল না! বাকী ছিল নিজেদের প্রাণণ আজ তাহাও তাহারা অকাতরে 

দান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। হযরত ইব্রাহিমের মতই এক 

মহাকুরবানি এখাণে সংঘটিত হইয়া গেল। 
দারুণ উত্তেজশার মধ্যে, সকলে আ'সরূ বিপদের সন্ুখীন হইবার জন্য 

প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় খওসমান ফিরিয়া! আসিলেন। 

ওসমান মক্কাষ গিকা শাস্তির প্রত্তব করিলে আবুন্ুফিয়ান বলিয়াছিল £ 
তুমি যদি কা'বা মর্দিরে একা হজ করিতে চাও, আমরা তাহাতে রাজী 

আছি। কিন্তু মুহম্মদ বা অন্য কাহাকেও আমরা কা'বা-ঘরে কিছুতেই 

ঢুকিতে দিব না।” বলা বাহুল্য, ওসমান এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া 
ছিলেন। ইহাই হইয়াছিল তাহার আটকের কারণ। সৌভাগ্যক্রমে 
ওসমানের আটক করায় অন্যান্য গোত্রের লোকেরা কোরেশদিগের উপর। 
দারুণ বসন্ধট হইয়। উঠিল। তাহাদের কেহ কেহ এতদূর পধস্ত বলিল 3 
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“ওসমানকে যদি না ছাড়ে। এবং মুহম্মদকে যদি হজ কঠিতে না দাও, 

তবে আমরা আমার্দের দলবল লইয়া চোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব।” 

এই সব কারণে কোরেশগণ দমিম্বা গ্রিয়াই ওসমানকে ছাড়িয়া! দিয়াছিল। 
অন্তথায় কী মহ! অনর্থপাতই ন1 ঘটিত ! 

যাহাই হউক, অনেক পরামর্শের পর কোরেশগণ সন্ধি করিতে রাজী 
হইন়্া যোহায়েল নামক জনৈক দূতকে হযরতের নিকট পাঠাইপ্া! দিল। 
সোহায়েশ আসিয়া প্রস্তাব করিল; কোরেশগণ সন্ধি করিতে রাজী 
আছে, তবে এবারকার মত মুহম্মদকে দলবলসহ এখান হইতেই ফিরিয় 
যাইতে হইবে; ইহাই প্রধান সর্ত। 

হযরত একথা গুনিয়া! বলিলেন; “সোহায়েল, শাস্তির নামে কোরেশগণ 

আজ যাহা! চাহিবে, তাহাই আমি দিধ। তোমাদের অর্তেই আমি সন্ধি 

করিতে প্রস্তুত আছি।” 

মুসলমানগণকে এবার যে হজ না করিয়্াই ফিরিয়া যাইতে হইবে, এ 
কথায় সাহাবাদের অনেকেরই মন উঠিল না। এরূপ হীনতাজনক সর্তে 

সন্ধি করিতে হযরতকে তাহার! নিষেধ করিলেন। কিন্তু হযরত বলিলেন £ 

“তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না; এ আমাদের পরাজয় নয়; ইহার মধ! 
দিয়াই আমরা মহাবিজয় লাভ করিব ।” 

একটি কথায় সমন্ত বিরোধ শাস্ত হইল। সাহাবাগণ আর কোন উচ্চবাচ: 
করিলেন না, হুধরতের কথাই তাহারা মায়া লইলেন । 

নেতার প্রতি কী সুগভীর শির্ভর! মতামঠ গ্রকাশেরও পুর্ণ স্বাধীনতা 

আছে; আবার ন্তৃআদেশ শিরধায করিবার মত মনোবণও আছে । এমন 

না হইলে কি কখনও জাতিগঠন হয়! পশেতৃত্ব করিব, আবার প্রয়োজন 

হইলে নেতৃ-আর্দেশ মানিয়াও চলিব, ইহাই জীবন্ত জাতির লক্ষণ। 
তখন নিম্নলিখিত সর্তে সন্ধি কর! সাব্যস্ত হইল £ 

০) মুসলমানগণ এবারকার মত হজ না করিয়াই মর্দিনায় ফিরিয় 
যাইবে। 

(২) আগামী বৎসর তাহারা তীর্থ করিতে আসিতে পারিবে, 

কিন্ত সে তিন দিন কোরেশগণ নগর ত্যাগ করিয়া অন্যান 

আশ্রয় লইবে। * রাঃ 
(৩) আত্মরক্ষার জন্য পথিকদের যেটুকু প্রয়োজন, সুললমানগণ 
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মাত্র দেই পরিমাণ অস্ত্র সংগে আনিবেন, কিন্ত তাহাও 
থলির মধ্যে বন্ধ করিয়া আনিতে হইযে। 

(৪) মক্কায় যে সমস্ত মুসলমান আছে. মহম্মদ তাহাদিগক্ষে মদিনায় 
লইয়া! যাইতে পারিবেন ন]। 

(৫) মদিনার কোন লোক কোরেশদিগের মধ্যে ফিরিয়া আলিলে 

কোরেশগণ গাহাকে মুহম্মদের নিকট ফিরাইয়া দিবে না! 

কিন্ত মক্কার কোন লোক খধর্দি মদিনায় গিয়া আশ্রয় লয়, 

তবে তাহাকে কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে। 

(৬) আরবের যেকোন গোত্র কোরেশগণের সহিত অথবা 

মুহম্মদের সহিত ম্বাধীনভাবে জদ্ধিন্তত্ে আবঙ্ধ হইতে 
পারিবে। 

(9) দশ বৎসরের জন্য কোরেশ ও মুসলমানদিপের মধ্যে যুস্ৃ- 

বিগ্রহ স্থগিত থাকিবে । 

হযরতের আদেশে আলি এই সদ্ধিপত্রর লিখিতে বধসিলেন। 

“বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম” করুণাময় আল্লার নামে আরস্ 

করিতেছি ) এই কথা সেই লেখা হইয়াছে, অমনি সোহায়েল বলিয়া উঠিল £ 

“্থামো, থামে । ও কথা লিখিতে পারিবে না। আল্লাকে জানি বটে, 

কিন্তু তাহার এ করুণাময় বিশেষণটি আমরা মানি না। শুধু লিখঃ 

“আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি ।” হযরত তাহাতেই রাজী হইলেন। 
তারপর যেই লেখা হইল £ “আল্লার রন্থুল মুহম্মদ এবং কোরেশপিগের 

মধ্যে এই সন্ধি'-.” অমনি সোহায়েল পুনরায় বাধা দিয়া বলিয়া! উঠিল £ 
“ধামো, থামো! মুহম্মদ যে আল্লার রন্থুল, একথা যদি আমর] মানিবই, 
তবে আর যুদ্ববিগ্রহ কিসের জন্য? ও-কথা লিখিতে পারিবে না। 

“আল্লার রস্থুল মুহম্মদ ইহা কাটিয়া দিয়া গুধু লিখ; 'আবহুল্লার পুত্র 

মুহপ্মদ।” হযরত হাসিয়া বলিলেন £ “বেশ, তাহাই হইবে! আমি 
যে আবছুল্লার পুত্র, একথাও ত মিথ্যা নয়!” ইহাই ঘলিয়া হুপদরত 

স্ুলুল্লাহ, শব্দটি কাটিয়া দিয়া “যুহস্ম?-বিন-আবদুল্লাহ্, কথাগুলি লিখিবার 
জন্চ আলিকে বলিলেন। কিন্তু আলি বলিলেন £ প্হযরত, মাক করিবেন, 

রন্থুলুজাহ শব্দ আমি কিছুতেই কাঁটিতে পারিব না” তখন হুষনৃত 

বলিলেন: পআগ্ছা। শব্দটি আগাকে দেখাইয়া! দাও; আমিই কাটি! 
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দিতেছি।” আলি দেখাইয়। দিলে হযরত নিজে কলম ধরিয়া উহা কাটিয়। 
দিলেন। মহাপুরুষের মহত দেখিয়া! সকলে অবাক হইয়া! রছিলেন। 

সন্ধিপান্স লেখা শেষ হইলে উতয়পক্ষ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন । 

ঠিক এই সময়ে একটি কাণ্ড ঘটিল। মক্কা হইতে সোহায়েলের পুত্র 

আবু-জন্দল শৃঙ্খল-বেষ্টিত অবস্থায় হযরতের নিকট আসিয়া উপনীত 
হইলেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে আবু-জন্দলের উপর দীর্ঘদিন 

ধরিয়া! অত্যাচার চলিতেছিল; ইসলামশধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য কোবেশ- 

গণ তাহার উপর খুবই চাপ দিতেছিল, কিস্তু আবু-জন্দল কিছুতেই রাজী হন 

নাই। এই জন্যই সোহায়েল এবং তাহার আত্মীয়-্বজন তাহাকে বন্দী 

করিয়। রাখিয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝয়া তিনি পালাইয়া হযরতের 

শরণাপন্ন হইলেন । আবুজন্দলকে দেখিয়।ই পোহায়েল বলিয়া উঠিল 
মুহম্মদ! এইবার তোমায় আত্তরিকতার পরীক্ষা উপস্থিত। সন্ধির 
সর্তান্ুসারে তুমি এখন আবু-জন্দলকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য 1” 

হযরত বলিলেন £ “নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য আমি পালন করিব।” এই 

বলিয়া তিনি আবু-জন্দলকে বুঝাইয়া মক্কায় ফিরিয়া! যাইতে আদেশ দিলেন । 

আবুজন্দল নিজ দেহের ক্ষতগুলিকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন £ “হযরত, 

দেখুন আমার অবস্থা! এর উপব যদি আমি আমার আত্্ীয়- 

স্বজনের হাতে পড়ি, তবে এবাব আর আমাকে আন্ত রাখিবে না। দোহাই 
আপনার, আমাকে আর ফিরিয়া যাইতে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি 
প্রাণে মারা যাইব ।” 

হধরত বলিলেন £ *প্বংস। ধৈর্য ধরিয়া থাক, শীত্রই তোষার উপর 

আল্লার রহমত নামিয়া আগিবে। এইমাত্র যে-সন্ধি কব! হইয়াছে, তোমার 

জন্য কিছুতেই আমি তাহার খেলাফ করিতে পারি ন11৮ 
আবুজন্দল তখন বাধ্য হুইয়| কোরেশদিগের নিকট ফিরিয়া গেলেন। 

হযরত শিশ্যবৃদ্দকে লইয়া মদিনায় ফিরিয়া চলিলেন। যাইবার পুর্বে 
হোদায়বিয়াতেই ত্বাহারা হজের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। উট- 

গুলিকে সেইথানেই আল্লার নামে কুরবানি দেওয়া হইল । 
মদিনায় পৌছিবার পর 'ওৎবাঁ নামক আর একজন নবদীক্ষিত 

মুসলমান ঝুবক কোরেশদিগের কবল হইতে পালাইয়! আসিয়া হ্যক্তেয 
নিকট উপস্থিত হইলেন। সংগে সংগে মক্কা হইতে ছুইজন কোরেশ-ঢৃতও 
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মদিনায় আসিয়! হাজির! ওত্বা' ইসলামের নামে হযরতের আশ্রয় প্রার্থন! 
করিলেন; দৃতদ্ব্ সন্ধির না:ম ওতবাকে ফিরিয়া পাইবার দাবী জানাইল। 
হযরত বিষম সমস্তায় পড়িলেন। ওত্বাকে ফিরিয়া যাইতে বলার অর্থ যে 
পুনরায় তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা, একথ! তিনি ভাল করিয়াই জানেন। 
আবার ন্যায়ের খাতিরে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতেও পারেন না। সন্ধির 

সর্তান্ুসারে তাই তিনি অস্্লানবদনে তাহাকে কোরেশ দৃতদ্বয়ের হন্ডে সমর্পণ 
করিলেন। কিন্তু ওৎবা পথিমধ্য হইতে রঙ্ষীদ্বয়ের একজনকে নিহত 

করিয়া! অপরজনকে ভাগাইয়! দিয়া পুনরায় হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিতে লাগিলেন £ “হযরত, আপনার সন্ধির খাতিরে আমি কেন সত্যের 

আলোক হইতে গোমরাহীর অন্ধকারে ফিরিয়া যাইব? মাফ করিবেন, 

আমার প্রাণ কিছুতেই ইহাতে সায় দেয় না। এবার আপনাকে কেহই কিছু 
বলিতে পারিবে না, কারণ আপনি আপনার সন্ধিসত্ত ত পালন করিয়াছেন। 

এখনও কি আমি মদ্দিনায় থাকিতে পাইব ন। ? 

হযরত ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া বলিলেন; দপ্না। তোমার 

একাধকেও আমি সমর্থন করিতে পারিলাম না” এই বলিয়া তিনি 

তাহাকে পুনরায় কোরেশদিগের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। 

ওতবা তখন £বগতিক দেখিয়া মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রতীবে 'ঈস্, 

নামক একটি নিভৃত নিরপেক্ষ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এই সংবাদ 

জানিতে পারিয়া মক্কার অন্থান্ত উতৎপীড়িত মুসলমানও পালাইয়া গিয়া 
ওতবার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দিনে দিনে তথায় 
বেশ একটি ছোটখাটো মুসলিম শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। সংখ্যায় যখন 

পলাতকদল বাড়িয়া গেল, তখন তাহারা কোরেশদিগের সিরিয়াগামী 

বাণিজ্য-কাফেলাকেও আক্রমণ করিতে লাগিল। কোরেশগণ ইহাতে বড়ই 

বিব্রত হইয়া পড়িল। তখন নিজেরই হযরতকে অনেক ধরাধরি করিয়া 

সন্ধির ৫নং সর্তটি বাতিল করাইয়া আনিল। প্রর্কতির কী চমৎকার 
প্রতিশোধ । 

হোায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহতাঁলা পবিত্র কুরআনে 'ফতুহুম-মৃবীন' 

অর্থাৎ মহাবিদ্ধয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চিন্তা করিয়! দেখিলে পাঠক 
দেখিতে পাইবেন, সত্যসত্যই তাই! এই সন্ধর ফলেই শক্রদগের মনে দোলা 
লাগিল। ভিতর হইতে তাহাদের যধ্যে মস্ত রড় একটা ওলট-পালট হইয়া 
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গেল। ধ্য্যাহ গূর্ধের প্রত্যক্ষ কিরন্পর্শে দীর্ঘদিনের জমাট্ধীধা পাধাণভপ 
যেম গলিতে আরম্ভ করিল। মুহচ্মদকে প্রত্যাখ্যান করিবার মধ্য দিয়াই 
অলঙ্ষে তাহারা এই গ্রথম তাহাকে একজন শক্তিমান পুরুষরূণে স্বীকার 
করিয়া' লইল। জমগ্র আরবে হযরত মুহহ্মও যে এখন একজন) এ উপলন্ধি 

এইবারই তাহাদের প্রথম জম্মিল। পক্ষান্তরে হযরতের অন্্পম চরিত্র 

মাধুর্বের প্রাতও তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহারা দেঁধিল, হযরতকে 
যে-রঙে এতদিন তাহারা চিত্রিত করিয়া আসিয়াছে, তিমি তাহা নন। তিনি 

যে কোরেশদিগের শক্ত নন, তাহাদিগকে ধ্বংস করিষা ফেলা! যে তাহার 

উদ্েশ্ত ময়, কোনরপ স্বার্থসিদ্ধির মতলবও যে তাহার নাই, এ বথ! তাহারা 
এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। এমন হীনতাজনক লর্তে ধিনি সন্ধি কারিতে 

পারেন, তিনি যে সত্যসত্যই শীস্তিগ্রয়াপী এ বথা তাহারা বিশ্বীস না 
করিয়া থাকিতে পারিল না। হযরতের আন্তরিকতা ও মহান্ভবতা কোবেশ- 

দিগের হ্থাঁয়কে সত্যই এবার স্পর্শ করিল। শক্রর্দিগেব ছুর্তেষ্ত তিমির- 

গ্রাটীর ভো করিয়া! হযরত যেন গ্রভাত-স্্ধের ম্ায় এই প্রথম তাহাদের 

অন্তর্লোকে প্রবেশলাঁভ করিলেন। 
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দিকে দিকে গেল আহ্বান 

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর হযরত আশ্বস্ত হইলেন। আল্লাহতা'লা ইহাকে 
মহাবিজয়, আখ্যা দেওয়ায় এ আশ্বস্তি আরও স্থগভীর হইল। হ্যরত 
বুঝিলেন তীহার সাধনার সিদ্ধি নিকটবর্তা, বুঝিলেন তিনি আর এখন তুচ্ছ 
নন, ক্ষুত্র নন, মদ্দিনার নন, মক্কার নন; তিনি এখন সকলের--ছিনি 

এখন বিশ্বের । সুদীর্ঘ বন্ধুব পথ অতিক্রম করিয়া, শত বাধাবিদ্রকে জয় 

করিয়া নদী যখন মহাসাগরের নিকটবর্তী হয়, তখন যেমন বিজয়ের গৌরবে ও 
সার্থকতার আনন্দে তাহার বুক ভবিয়া উঠে, সীমাহীন বিশালতার স্বপ্ন 

যেমন তাহার নয়ন ছাইয! আসে, হযরতেরও ঠিক তাহাই হইল। মোহনার 
মুখে আসিয়া তাহার সাধনার শ্োতধারা শুনিতে পাইল মহাসাগরের কল- 

কল্পোল, অনুভব করিল বিরাটের আকর্ষণ, বুঝিতে পারিল সাফলোর সুস্পষ্ট 

ইংগিত। এখন আর তাহার মনে কোন সংশয়-ছিধা নাই; আশা-নিরাশার 
বন্ধ নাই) আছে শুধু সময়ের প্রশ্ন_আছে শুধু সেই শুভ মিলন-ুহূর্তের 
ব্যগ্র প্রতীক্ষা । 

হযরতের মনের অবস্থা অবিকল এইরপ। ইসলামের বিজয় 
স্থনিশ্চিত জানিয়া তিনি তাহার বাণী দিকে দিকে প্রেরণ করিবার জন্য 

ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বদবী যে-সত্যের সওগাত 

বহন করিয়া আনিলেন, তাহা কি চিরদিন সীমাবদ্ধ হইয়া! থাকিবে? কখনই 
নয়। এই অযৃতকে জনে জনে পরিবেশন করিতে পারিলে তবেই ত 

ইহার সার্থকতা! ইহাই ভাবিয়া তিনি বিশ্বের দিকে দিকে তাঁহার সাদর 
আহ্বান-লিপি পাঠাইতে মনস্থ করিলেন । 

তখনকার দিনে জগতের ইতিহাসে যে-কয়টি রাজশক্তি বিছ্ভমান ছিল, 
তাহাদের মধ্যে এশিয়ায় চীন ও পারশ্ত, ইউরোপে রোম-সাম্রাজ্য (১6 

[7019 চ২02090 [:00016 ) এবং আফিকায় হাবশী সামাজ্যই ছিল 

প্রধান। হযরত প্রথমেই রোমক সম্াটকে আহ্বান করিলেন। 

এইখানে রোম ও পারখোর ইতিহাস বম্বদ্ধে কিছুটা জানা দরকার 
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বহুদিন হইতেই রোমসাম্রাজ্য ও পারশ্ সাম্রাজ্যে ভীষণ বুদ্ধ-বিগ্রহ 
চলিয়া আসিতেছিল। রোমকগণ পশ্চিম-এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অংশ জয় 
করিয়া রোম-সাম়াজ্যের অন্ততূক্তি করিয়া লয় এবং ইহার নামকরণ করে 
“বাইজনটিয়াম* বা প্রাচ্য রোম-সামাজ্য € 88566 [০2090 029, 01 

হযরত মুহম্মদের সময় এই বাইজানটিয়ামের শাসনকর্তা ছিলেন হিরাক্লিয়াস। 
ইনি কনষ্্যান্টিনোপলে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ইহাকে “কাইসার»ও 
বলা হইত। 

খৃষ্ীয় সগ্তম শতাবীর প্রারভ্তে পারশ্য-সম্ট খসরু রোমকদিগকে 
পরাজিত করিয়া মিসর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশগুলির উদ্ধার 

সাধন করেন। কিন্তু বেশী দিন সেগুলিকে স্ববশে রাখিতে পারেন নাই। 

কিছুদিনের মধ্যেই হিরারিয়াস পারশিকদিগকে পরাজিত করিয়া হৃতরাজ্য- 

গুলি পুনরধিকার করিয়া লন। ঠিক এই সময়ে হযরত মুহম্মদ হোদায়বিয়ায় 
কফোরেশদিগের সহিত সদ্ধি করিতে ব্যস্ত ছিলেন। 

হিরাক্লিয়াস মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন : যদি তিনি পারশিক 
দিগকে পরাজিত করিয়া প্যালেষ্টাইন পুনয়ধিকার করিতে পারেন, তবে 

পায়ে হাটিয়া জেরুজালেমে তীর্থ করিতে আসিবেন। তদশ্ুসারে তিনি মহা 
আড়ম্বরে জেরুজালেমে আসিতেছিলেন। এমন সময় অপরিচ্ছন্ন সীলমোহর- 

যুক্ত আরবী-ভাষায়-লিখিত একখানি পত্র তাহার হস্তে আসিয়া পৌছিল। 
দেহিয়া কল্বী নামক জনৈক আরবীয় দূত পত্রখানি প্রথমতঃ বসোরার 
খৃষ্টান শাসনকর্তা হারিসের নিকট প্রদান করেন। হারিস জনৈক কর্মচারী 
সংগে দিয়া আরবীয় দূতকে জেরুজালেমে হিরাক্লিয়াসেব নিকট পাঠাইয়া 

দেন। 
পত্রথানিতে এই কথা লেখ। ছিল £ 

“বিস্মিল্লাহির-রহমানির-রহিম-_ 

আল্লার বান্দা ও তাহার রন্ুল মুহম্মদের পক্ষ হইতে রোমের প্রধান- 

পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে-__ 

সত্যের অনুসরণকারীদিগের প্রতি সালাম । অতঃপর আমি আপনাকে 

ইসলামের দিকে আহ্বান করিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুণ, আপনার 

কল্যাণ হইবে। ইসলাম গ্রহণ করিলে আল্লাহ. আপনাকে দ্বিগুণ 

পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু যদি আপনি ইহাতে অন্বীকৃত হন, তাহা 
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হইলে আপনার গুজাসাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী 

হুইবেন।” 

(কুরআনের আয়াত ) 

“হে গ্রস্থধারিগণ ! এস, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ 
সত্যকে অবলম্বন করি: আমরা কেহই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও 

পুজা করিব না|! এবং আল্লার সহিত কাহাকেও অংশীদার করিব ন1। 

ষ্দি তাহারা ইহাতে সম্মত না হয়, তবে তোমরা তাহার্দিগকে 

বলিয়া দাও যে, আমর! মুসলমান; তোমরা এ কথার সাক্ষী 

থাকিও।” _ (৩: ৬৩) 

(মোহর ) £ মুহম্মদ-রজ্গুল-আল্লাহ। 

প্রবল প্রতাপান্থিত রোমের কাইসারের নিকট একজন নিরক্ষর মর্বাসীর 

পত্র! আর সে-পত্রের পুরোভাগে মর্যাদার ভংগিতে প্রথমেই তাহার নিজের 
নাম লেখা! হিরাক্িয়াস বিস্ময় মানিলেন। সভাসদগণ পরামর্শ দিলেন £ 

দএই অখ্যাতমামা ভণ্ড কপটাচারীর উদ্ধত স্পর্দা নিতাস্তই অমার্জনীয়। 

ইহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হউক।” কিন্তু হিরাকিয়াস সে-কথ! কানে 
তুলিলেন না। একজন “ভাঁববাদী* যে আসিবেন, বাইবেল হইতে তাহা 
তিনি জানিতেন। তাই তিনি পত্রখানিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে 

পারিলেন না। মুহম্মদ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য তাহার মনে 

কৌতুহল জন্সিল। মন্ত্রীঠী পুরোহিত ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্রিদিগকে 
লইয়া তিনি একটি পরামর্শ-সভ/ ডাকিলেন। আরবীয় দূতকেও সে- 
সভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। সংগে সংগে জেরুজালেমে যে-সমস্ত প্রবাসী 
আরব ছিল, তাহাদিগকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ে 

ইসলামের সর্বপ্রধান ছুষমন্ আবু্মুফিয়ানও বাণিজ্য উপলক্ষে জেরুজালেমে 

অবস্থান করিতেছিল। জমত্াটের আদেশক্রমে সেও রাজ্যসভায় উপস্থিত 

হইল । 

দোভাবীর সাহায্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। সমাট  আরবীয়দিগকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন : “মুহম্মদের সবাপেক্ষা নিকট-আত্মীয় তোমাদের মধ্যে 
কেহ আছে?” 

আবুসুফিয়ান উত্তর দিল £ “আমি আছি। মুহম্মদ আমার ভ্রাতুম্পুত্র” 

তখন সম্রাট আবুস্ফিয়নকে নিকটে ডাকিয়া অন্যান্য আরবদিগরে ' 
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বলিতে লাগিলেন £ “এই ব্যক্তিকে আমি কতকগুলি প্রশ্গ জিজাসা 
করিব। সে যদি মিথ্যা উত্তর দেয়, তবে তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহার 

প্রতিবাদ করিও ।» 

আবুন্ুফিয়ান মহাসংকটে পড়িল। ভাবিয়াছিল, প্রাণ ভরিয়া সে 
হযরতের কুৎসা গাহিবে, কিন্তু তাহা হয় কৈ? মিথ্যা কথা বলিলেই ত 
সকলে তাহার প্রতিবাদ করিবে, ফলে এই রাজদরবারে তাহাকে লাঞ্ছিত 

হইতে হইবে । এ কী গ্রহের ফের! বাধ্য হইয়াই যে আজ তাহাকে 
হযরত জন্বন্ধে সত্য কথা বলিতে হয়! আবুন্গফিয়ান এই চিন্তায় একেবারে 

জর্জরিত হুইয়! পড়িল। 

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন £ যে ব্যক্তি নবী বলিয়া দাবী করিতেছেন, 

তাহার বংশ কিরূপ? 

আবু-সু । বংশ সন্ত্রস্ত । 

সমাট। তাহার পুর্পপুকুষগণের মধ্য কেহ কোন দিন রাজা ছিলেন কি? 
আবু-্থ। না। 

সম্রাট । কোন শ্রেণীর লোক তাহার শিহ্য হইতেছে? 
আবুস্থ। দরিদ্র শ্রেণীর লোকই বেশি করিয়া তাঁর ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। 

সমাট। তাহার শিষ্যসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে না কমিতেছে? 

আবু-স্থ । বাড়িতেছে। 

সম্রাট। এই ব্যক্তি কোনদিন মিথ্যা কথা বলিয়াছেন কি? 

আবু-স্থ। না, জীবনে কোন দিন তিনি মিথ্যা কথা বলেন নাই। 

সম্রাট । কোনদিন * তিনি প্রতিজ্ঞা বা সন্ধিসর্ত ভংগ করিয়াছেন 

কি? 
আবু-সু। না, আজ পর্যস্ত ত দেখি নাই। 

সম্রাট। তাহার সহিত তোমাদের কেন যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে কি? 
আবু-ম্থু। হইয়াছে । 

সম্রাট । কে জিতিয়াছে? 
আবু-স্থ। কোনট!য় তিনি জিতিয়াছেন, কোনটায় আমরাও জিতিয়াছি। 

সম্ভাট। লোকটি কী শিক্ষা দিতেছেন ? 

আবু-্দ। তিনি বলেন; এক আল্লাহ ছাড়া আর কেহই উপান্ঠ নাই, 

দেবদেবী মিথ্যা। আরও বলেনঃ নামা পড়, সত্য কথা 
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বল, ন্ুপথে চল, সচ্চরিজ হও, পরস্পর মারামারি করিও না, 
মিলিয়া মিশিয়া থাকো-_ইত্যাদি। 

সম্রাট তখন আরবীয়দিগকে সম্বোধন করিয় বলিলেন £ “দেখ, এই 
বাক্তি যে সত্যসত্যই নবী, তাহাতে কোনই জন্দেহে নাই। তোমাদের কথা 

হইতেই জানিলাম, তিনি সদ্বশজাত। নবীরা চিরদিনই সদ্শজাতই হন। 
তোমরা বলিয়াছ ; তাহার পুর্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কোনদিন রাজা 

ছিলেন না। ইহা হইতেই বুবিতে পারিতেছ, পিত্রাজ্য উদ্ধারের জন্য 
নবী সাজিয়া তিনি কোন ছলনা করিতেছেন নী। তোমরা বলিতেছ £ দীন্- 
দরিজ্রেরাই বেশির ভাগ তীহার শিষ্য হইতেছে। যেকোন সত্যধর্ষ : সম্বন্ধে 

চিরকাল ইহাই ঘটিয়া আসিতেছে । তোমরা বলিতেছ £ জীবনে তিনি কখনও 
মিথ্যা কথ। বলেন নাই বা কোন প্রতিজ্ঞ ভংগ করেন নাই। ইহাই নবীর 

লক্ষণ । ভাবিয়া দেখ, জীবনে ধিনি মানুষ সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কথ! 

বলিলেন না, আল্লাহ্ সন্বন্ধে তিনি কেন মিথ্যা বলিতে যাইবেন? ইহা 

ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে মহৎ উন্নত জীবন যাপন করিবার জন্য পরামর্শ 

দিতেছেন। কাজেই আমর দৃঢ় বিশ্বাদ জন্মিতেছে যে, ইনি নিশ্চয়ই 
সেই ভাববাদী পয়গম্বর -সারা ধরণী ধাহার প্রতীক্ষা করিতেছে । আমার 

সুযোগ ও শক্তি থাকিলে আমি সেই মহাপুকুষের নিকট পৌছিয়া তাহার 
পদ ধৌত করিয়া! দিতাম ।৮ 

হিরাক্লি্নাসের এই কথায় সভাস্থলে তুমুল উত্তেজনার স্থষ্টি হইল । 

খৃষ্টান পাল্রীদিগের নিকট কথাগুদ্লি আদৌ ভাল লাগিল না। সঙ্গাটের 
উপর তাহারা খুব অসস্তষ্ট হইয়া উঠিল। হিরাক্লিয়াস ইহা! বুঝিতে পারিলেন। 

সাআাজ্যের ভাবী বিপদ আশংকা করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি এই কথার একটা 

কুট রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়া সকলকে শাস্ত করিলেন । 
বিশ্বনবীর আহ্বান-বাণী এইরূপে খুষ্টান-জগতে প্রবেশ লাভ করিয়া 

দোল খাইয়া ফিরিতে লাগিল। 
পারস্ত-সমাট খসরুর নিকটেও হযরত মুহুপ্মদ অনুরূপ একখানি পত্র 

পাঠাইলেন। সে পত্রের এবারত ছিল এইরূপ £ 

“বিস্মি্লাহিররমানির"্রহিম__ 

আল্লার রম্ুল মুহম্মদের নিকট হইতে পারশ্ত সম্রাট খসরু-সমীপে-. 
ঘাহারা আল্লার বিধান মানে এবং আল্লাহ্, ও তাহার ব্লকে বিশ্বাস করে 
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তাহাদিগকে সালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ. ছাড়া অন্য কেহই 
উপাস্ত নাই এবং আমি তাহার প্রেরিত রসুল। জীবন্ত লোক দিগকে 

সতর্ক করিবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি ইসলাম 
গ্রহণ করুন, আপনার উপর শাস্তি বধিত হইবে। যি না করেন, 

তবে আপনার প্রজাদিগের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন” %* 

মহাপ্রতাপান্থিত পারশ্য সমাট। তাহার নিকটে এমন করিয়া কে পত্র 

লিখিল? কার এতখানি বুকের পাট1? মুহম্মদ? কে সেই কপটাচারী? 

কে তাহাকে চিনে? কেই-বা তাহাকে মানে? জমাট ক্রোধে একেবারে 

আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। টুকরা টুকরা করিয়! তিনি হযরতের পত্রখানি 

ছি'ড়িয়া ফেলিলেন। শুধু তাই নয়, তৎক্ষণাৎ তিনি এয়মনের শাসনকর্তা 
বাজান-কে হুকুম দিপা পাঠাইলেন £ অনতিবিপন্বে মুহম্মদকে গ্রেফতার করিয়া 
আমার দরবারে হাজির কর।” 

সম্রাটের আদেশক্রমে বাজান মুহম্মদের নিকট গ্রেকতারী পরোয়ানা সহ 

দুইজন রাজকর্মচারীকে পাঠাইয়া দ্িলেন। কর্মচারীঘয় হযরতের নিকট 

উপস্থিত হইয়া বলিলেন £ “সম্রাটের আদেশ পালন করুন, অন্যথায় তাহার 

সেন[দল আসিয়া আরব দখল করিয়া লইবে।” 

হযরত এ-কথা হাপিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন; আঞ্জ আমি কিছুই 

বলিব না। কাল আসিও, জবাব দ্িব।” এই বলিয়া সেদিনের মত তাহা- 

দিগকে বিদায় দিলেন। 

পরদিন কর্মঢারীদয় উপস্থিত হইলে হযরত তাহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; 

“কাহার পরোয়ানা এ ?” 

কর্মচারীঘ্বয় বিস্মিত হইয়। বলিলেন £ “কেন, সম্রাট খসরুর 1” 

হযরত বলিলেন ; “সমাট খসরু? তিনি ত জীবিত নাই! যাও, তোমাদের 
প্রভৃকে গিয়া বল, খসরু ঘেমন করিয়া আমার পত্রথানি টুকর! টুকরা 

করিয়া ফেলিয়াছেন, আল্ল।ও তাহার রাজ্যকে হ্রিক তেমনি করিয়! টুকরা টুকরা 
করিয়। ফেলিবেন। দেঁখিবে, শীত্রই ইসলামের রাজ্য পারশ্তের রাজধানী পধস্ত 

বিস্তৃত হইবে ।” 

* সরকারী পত্রে এই কায়দা এখনও অনুস্থত হয়। [109 . -0০-৮- এই 

ভাবেই মরকারী পত্র লেখা হয়। আগে 1০.........পরে [০0০ এন্ীতি নাই। 

বল! বাহুল) এ-রীতি হযরত মুহম্মদ হইতেই আসিয়াছে । 
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কর্মচারীযুগল স্তভিত হুইয়৷ গেলেন। অগত] তীহার! ফিরিয়া চলিলেন । 

যাক্রাকালে হযরত তাহাদিগকে পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন £ “বাজানকে গিয়া 
বলিও, সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তাহা হইলে আমি তাহাকে পুর্বপদে 
বহাল রাখিব ।” 

দূতদ্বয় অবাক হইয়া এমনে ফিরিয়। গেলেন। 'যাইয়াই শুনিতে পাইলেন, 

সম্গাট খসরু তৎপুত্র শেরওয়1 কর্তৃক নিহত হইয়াছেন । নৃতন সম্বাট বাজানকে 
ইহাও লিখিয়া পাঠাইয্নাছেন £ “সেই আরবীয় নবী সম্বন্ধে দ্বিতীয় আদেশ না 

পাওয়া পর্বস্ত কোন কিছুই করিবেন ন11” 

কর্মচারীদিগের মুখে হযরত মুহম্মদ সংক্রান্ত সমস্ত কথা অবগত হইব! 
বাজান অত্যন্ত বিশ্মযবোধ করিলেন । মনে মনে ভাবিলেন £ পপারশ্ত-সম্রাট 

সম্বন্ধে যখন মুহম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, তখন পারশ্ঠ-সামাজ্য 
সম্বন্ধেও তাহার কথাই বা কেননা ফলিবে? নিশ্চয়ই তবে ইনি একজন 

পয়গন্বর! ইনি আমাকে ইগলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন; বলিয়া 

পাঠাইয়াছেন, যদি আমি মুসলমান হই, তবে এয়মনের শাসনকর্তার পদে 
আমি বহাল থাকিব। একথা আমাকে মানিতেই হইবে, না! মানিলে 

কল্যাণ নাই” ইহাই ভাবিয়া তিনি অনতিবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ 

করিলেন। তাহার দেখাদেখি আরও অনেক অগ্নি-উপাসকও মুসলমান 

হইয়! গেল। 

হযরতকে গ্রেফতার করিতে গিয়। বজান এইরূপ নিজেই গ্রেফতার 

হইয়া পড়িলেন। 

হযরতের তৃতীয় পত্র প্রেরিত হইল আবিসিনিয়ার সমাট নাজ্জাশীর 

নিকটে । নাজ্জাশী হযরতের নিকট, অথবা হযরত নাজ্জাশীর নিকট 

অপরিচিত ছিলেন না। পাঠকের নিশ্যয়ই ম্মরণ আছে, কোরেশদিগের 

অত্যাচারে মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানেরা যখন জর্জরিত হইতেছিলেন, তখন 

হযরত এই ন্যায়পরাম্»ণ ছাবশী সম্রাটের নিকটেই ছুইদল মুসলমানকে 
পাঠাইয়াছিলেন | নাজ্জাশীও সমশ্ত বিষয় অবগত হইয়া মুসলমানদিগকে 
সাদরে নিজ রাজ্যে আশ্রপ় দরিয়াছিলেন। এমন কি হযরতের পত্রপ্রেরণের 

সময় পর্যন্তও এক?ল মুনলমান আবিসিনিয়াতেই অবস্থান ক্রতেছিলেন। 

যাহাই হউক, নাঞ্জাশী হযরতের পত্রের প্রতি বথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং ৷ 

ইসলাম গ্রহণ করিয়। হবরত;ক বিনীতভাবে পিবিএ। জানান থে, নানা 
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রাজনৈতিক কারণে নিজে আসিয়া তাহার পতাকা-তলে দাড়াইতে না পারায় 

তিনি অত্যন্ত হুঃখিত। 

হযরত নাজ্জশীকে আর-একথানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। এই পঞ্রে 

আবিসিনিয়ার প্রবসী মুসলমানদিগকে মদিনায় পাঠাইয়া দিবার অন্ুংরাধ ছিল। 

নাজ্জ।শী হযরতের এ অন্ুরোধও রক্ষ/ করিয়াছিলেন। একথানি জাহাজ 
ভণ্তি করিয়া তিনি মুসলমানদিগকে মদিনায় পৌছাইয়! দিয়াছিলেন। 

প্রত্যাবৃতত মুসলিম নরনারীর মধ্যে অবুস্থফিয়ানের কন্যা উন্মেহাবিবাও 

ছিলেন। ওবায়দুল্লহ নামক জনৈক মুসলমানের সহিত তীহার বিবাহ 
হইয়াছিল । ওবায়দুল্লাহ্ উদ্মেহাবিবাকে সংগে করিয়াই আবিসিনিয়ায় গিক- 

ছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়; কলে 

উদ্মে-হুবিবা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। মর্দিনায় আঙিলে হযরত উদ্মে- 

হাবিবাকে বিবাহ করিয়া আপন পরিঝারভুক্ত করিয়া লন । এই বিবাহের 

মূলে হযরতের মহাপ্রণত| ত ছিলই, অংগে সংগে রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টি ও 
অনাবিল মানবগ্রীতিও ছিল। জীখন-পথের সর্বপ্রধান শক্র যে, তাহার 

কন্তাকে এত সহজে কেহ বিব।হ করিতে পারে? কোরেশদিগের সহিত 

হযরত যে শুধু একটা আদর্শের জন্যই যুদ্ধ করিতেছেন, অন্যথায় তিনি 
যে তাহার্দিগকে অন্তর দিগা ভালবালেন এবং কোন শক্রতা পোষণ করেন 

না, এই বিবাহ ছার! তিনি তাহাই প্রমাণ করিলেন। ইহার/,.পর হইতে 

আবুন্থফিয়ানের মনের গ্লানি ও বিকাপ বহু পরিমাশে কাটিয়া গেল; 

প্রতিহিংসা-বাসনার মেং তীব্রত। আর রহিল ন।। কাহার সহিত সে আর এখন 

যুদ্ধ করিবে? কাহাকে হত] করিবে? মুহম্মদ যে এখন তাহার 

জামাত! । কাজেই বলা যাইতে পারে, প্রেম দিয়াই হযরত কোরেশদিগের 

চিত্ত জয় করিয়া লইলেন। উত্তর কালে আবুন্থফিয়ান ও অন্তান্ত কোরেশ 

গণ যে হযরতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে, একথা এখন হইতেই 
অনুমান কর! যায় । 

মিশরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিসের নিকটেও হহরতের আহ্যান- 

লিপি গিয়াছিল।। তিনিও সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। মুকাউকিস 
প্রকাশ্য ভাবে ইসলাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহার যন যে ভিতরে 
ভিতরে হযরতের চরণে আত্মনিবেদিত হুইয্থা উঠিয়াছিল তাহাতে ...কানক 
সন্দেহে নাই। বিনয়নম্র ভাষায় তিনি হযরতের পত্রের ভব দিযাছিলেন 



ই দিকে দিকে গেল আহ্বান 

এবং বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ হযরতের নিকট মেরী ও শিরী নামী 

সন্্রাস্তবংশীয়। থুষ্টান মহিলা* ও একটি দুশ্র/প্য শ্বেতবর্ণের অশ্বতর উপ- 
ঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। হযরত এই উপহার প্রত্যাত্যান করেন নাই। 
ইতিপূর্বে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্র হইতে বিভিন্ন অবস্থায় 
কতিপয় নারীকে হিশি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া সার্বজনীন প্রীতি ও 

বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আজ পধস্ত কোন থুষ্টান নারীকে 

বিবাহ করেন নাই। এইবার সেই সুযোগ জুটিল। হযরত নিজে মেরীকে 
বিবাহ করিলেন এবং শিরীকে কবি হাসানের সহিত বিবাহ দ্িলেন। 

এইরূপে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া খুষ্টান জগতের দিকে মহানবী 

তাহার হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া ধরিলেন। প্রেমকে তিনি সত্যের বাহন 
করিলেন। 

এই মেরীর গর্ভেই তাহার প্রথম পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ কবেন। 

শ্বেতবর্ণ অর্থটিকেও হযরত জাগ্রহে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 

প্রায়ই ইহাতে সওয়ার হইয়া চড়িয়া বেড়াইতেন। ইছারই পাম ছিল 
ছুলছুল' ৷ হযরতের মৃত্যুর পর ইমাম হোসেন ইহাকে ব্যবহার করিতেন।' 

এইরূপে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দিকে দিকে ইসলামের অগ্নিবাণী 

বিঘোষিত হইল। মহানবীর মহা আহ্বানে তিনটি মহাদেশেই এক অপুর্ব স্পন্দন 
ও আলোড়নের সৃষ্টি হইল--সম।ট দিগের র।াজসিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল । পৃথিবীর 
খ্যাতনামা সম্রাট ও বীরগণ যুদ্ধ করিয়া! যাহা করিতে পারেন নাই, নিংস্ব নিরক্ষর 

মরুবাসী অলক্ষ্যে থাকিয় শুধু তাহার বাণী দ্বারা তাহাই সম্পন্ন করিলেন। 

»এই ভুইজন মহ্িল। কুমারী ছিলেন কিনা, নিশ্চিত বলা যায় না। 



পরিচ্ছেদ : ৪৯ 

খায়বার-বিজয় 

সিরিয়া প্রান্তের এক বিশাল শ্যামল অংশের নাম ছিল খায়বার। ক্ষুত্রবৃহ 

বহু ছূর্গ বারা এই স্থানটি নুরক্ষিত ছিল। পূর্ব হইতেই এইধানে ইহুদীরা 
বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মদিনার বনি-কাইন্থকা ও বনি নাজির গোত্রের 
ইনদীরা এইখানে আসিয়া! আশ্রপ্ন লইয়াছিল। 

মদিনা হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়! ইন্দীরা যে শাস্তশিষ্ট সুবোধ 

বালকের মত বসিয়া ছিল, পাঠক তাহা মনে করিবেন না। তাহাদের 

মনে ছিল গভীর দুরভিসদ্ধি। হযরতের উপরে-_-তথা মুসলমানদিগের 

উপরে-_তাহাদের জাতক্রোধ ত ছিলই, সংগে সংগে একটা রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও তাহারা তলে তলে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের 

ইচ্ছা ছিল: মুসলমান ও কোরেশদিগের মধো যুদ্ধ লাগাইয়া দিয়া 
উভন্কে দুর্বল করিয়া ফেলিবে এবং সেই সুযোগে নিজেদের আধিপত্য 

বিস্তার করিবে। 

খম্দক-যুদ্ধের পর ইহ্দীরা মনে করিল: কোরেশগণ নিশ্চয়ই দূর্বল 
হইয়া পড়িয়ান্ছে, মদিনা আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে আর এধন সন্ভবপর 
নয়। মুগলমানদিগের শক্তিও ওহদ-যুদ্ধে অনেকটা ক্ষল়প্রা্ড হইয়াছে, 
তাছাড়া এখনও তাহারা তত বেশী শক্তিশালী হুইয়৷ উঠে নাই? চেষ্টা করিলে 

অনায়াসেই এখন তাহাদিগকে পরাজিত করা যায়। বেশি বিলম্ব করিলে 

সব সুযোগ নষ্ট হুইয়। যাইতে পারে-_কারণ শক্তিসঞ্চয়ের জন্য তাহারা 

সময় পাইবে । অতএব, যদি কিছু করিতে হয় তবে এখনই। 

বনি-কাইন্কা ও বনি-নাজির গোত্রের ইছদীরা থায়বারে তাহাদের 
জাতিভাইদিগের সহিত ঘোগ দিবার পর তাহাদের ছুষ্ট মনোভাব আরও 

পরিপুই হইয়া উঠিল। ইহুদীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিরাট ও ব্যাপকভাবে 
মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে মনস্থ করিল। মদিনা আক্রমণ 

করিবার জন্য তাহারা তলে তলে সমস্ত আয়োজন করিয়া ,ফেলিল। 

ইসলামের চিরশক্র গৎফান গোত্রও ইহ্দীর্িগের সহিত যোগ দিল। 



২৮৩ খায়বার-বিজয় 

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে ইন্দীরা ছোট-খাট আক্রমণ হ্বারা 

মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একবার তাহারা মুসলিম 
বণিকদিগের একটি কাফেলাকে পধিমধ্যে আঞ্রমণ করিয়া বু মুসলমানকে 
হত্যা করিল এবং তাহাদের ধনসম্পদ লুটিয়া লইল! আর একবার 
তাহারা মদিনা সীমান্তে অতকিতে আসিয়া হযরতের কতিপয় উট ও একটি 

মুসলিম নারীকে হরণ করিয়া লইয়| গেল। এই ধরণের অত্যাচার-উপদ্্রবের 
প্রতিকারকল্পে হযরত অভিযান প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। জায়েদের 

নেতৃত্বে ওয়[দিল্-কোর। অভিযান এবং আলির নেতৃত্বে “দক? অভিযান এই 

কারণেই প্রেরিত হইয়াছিল। 

কিন্তু এরূপ ধরণের ছোট-খাটে! অভিযানে ইন্দীর! ভয় পাইবে কেন? 

বরং তাহাদের মদিনা আক্রমণের সংকল্প ইহাতে আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। 
'আসির নামক জনৈক ব্যক্তি ইহুদীদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া প্রবাঙ্ঠে 

ঘোষণা! করিল; “এতদিন আমরা মুহম্মদ সগ্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন 

করিয়াছিলাম, আজ হইতে তাহা পরিত্যাগ করিলাম । মদ্দিনা আক্রমণই 

হইবে এখন আমাদের লক্ষ) |” 

ইহুদীদিগের এই চক্রান্তের কথা হযরতের নিকট পৌছিতে বিলম্ব 

হইল ন।। গুপ্তচর পাঠাইয়া সক্গান লইয়। তিনি জানিলেন, ইহুদীরা 
মর্দিনা৷ আক্রমণের জন্যই আয়েজন করিতেছে । 

হযরত তখন আর নিশ্চে্টভাবে বপিয়া থাকা সমীচীন মনে করিলেন 

না। অনতিবিলম্বে তিনি ১৪০* শত পদাতিক এবং ছুইশত অশ্বারোহী 

সৈম্ত লইয়া খায়বার অভিমুখে যাত্র! করিলেন । 

মদিনা হইতে খায়বার প্রায় একশত মাইলের পথ। হযরত এত 

ভ্রতবেগে সৈম্ঘচালনা! করিলেন যে, ইন্দীরা কোন সন্দেহই করিল না। 

হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে খায়বারের ক্লুষকগণ মাঠে আসিয়া দেখিতে 

পাইল, সন্গুধে তাহাদের বিরাট মুসলিম সেনাদল। ভয়ে তাহার দৌঁড়াইয়। 

গিয়া নগরবাসীকে এই সংবাদ দিল । 

ইচ্দীরা হতভভ্ত হইয়। পড়িল। গৎফান ব1 অন্যান্ত গোত্রের সাহায্য 

বা! সহযোগিতা লাভের আর কোন অবসর তখন রহিল না। ইহুদীরা! ভীত 

হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল | 
এদিকে গৎফানীরাও ভীত হইয়া পড়িল। এত অল্পসংখ্যক মুসলিম 

1 



বিশ্বনবী ২৮৪ 

 সৈম্তকে দেখিয়। তাহারা মনে মনে ভাবিল £ মুসলমানদিগের ইহা! ছলনা 
মাত্র? মুহশ্দ নিশ্চয়ই আরও বহু সৈন্য পিছনে রাধিয়। আসিয়াছেন। এ 
অবস্থায় আমরা য্দি খায়বারের ইহুদীর্দিগকে সাহায্য করিতে যাই, তবে 

নিশ্চয়ই মুসলমানগণ পশ্চার্দিক হইতে আসিয়া আমাদের ঘরবাড়ী ও 
্ত্ী-পুত্রদ্গিকে আক্রমণ করিবে; তখন আমর! দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া 

একেবারে মারা পড়িব। ইহাই ভাবিষ্বা তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীয় পল্লীতে 

বসিয়া রহিল । 

হযরত প্রথমে ইন্থদীদিগের সহিত জদ্ধির চেষ্ট। করিলেন। কিন্তু ইহুদী 
সে প্রস্তাব অগ্রাহহ করিল। তখন বাধ্য হইয্াই তিনি মুসলমানর্দিগকে যুদ্ধ 
করিবার আদেশ দিলেন। আদেশক্রমে মুসলিম বীরগণ প্রস্তুত হুইলেন। 

প্রথমেই তাহারা নায়েম দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণেই ছুর্গটি 
মুসলমানদিগের অধিকারে আসিল। আরও কয়েকটি ছোটখাটো ছুর্গ ও 

গ্রাম অধিকারের পর মুসলমানগণ বিখ্যাত 'কামুস” ছুর্গের সম্ুবীন হইলেন । 

কিনানা নামক দলপতির অধীনে ইহুদীরা এই দুর্গে আসিয়। আশ্রয় 

লইয়াছিল। মুসলমানদিগকে এইখানে তাহারা প্রাণপণে বাধা দিবে বলিয়া 
পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। 

মুসলমানগণ ছুগ অবরোধ করিতেই দুর্গাভ্যন্তর হইতে মেরাহাব নামক 

বিখ্যাত ইহুদী বীর বাহিরে আসিপ্না মুসলম।নদিগকে ছন্বযুদ্ধে আহ্বান 
করিল। আমের নামক জনৈক সাহাবী হযরতের অনুমতি লইয়! মোরাহাবের 
সন্দুধীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে . 

আমের নিজের তরবারির আঘাতে নিজেই মারাত্মকরূপে আহত হইয়া পড়িয়া 
গেলেন। ইহ! দেখিয়া মাসলামা৷ নামক আর একজন বীর অগ্রসর হইয়া 
মোরাহাবকে আক্রমণ করিলেন। মোরাহাব সাংঘাতিকরূপে আহত - হইলেন । 
ঠিক এই সময়ে বীরকেশরী আলি ছুটিয়। গিয়। মোরাহাবকে আযরাইলের হতে 
সোপর্দ করিলেন। 

মোরাহাবকে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার ভ্রাত। ছুটিয়া আসিয়। পুঅরায় 
মুসলমানদদিগকে সদর্পে আহ্বান করিল। এবার বীরবর জ্বায়ের অগ্রসর 
হইলেন। অক্লক্ষণ পরেই তিনি ইনুদী বীরপুঙ্গবের যুদ্ধসাধ মিটাইয়া 
ফিলেন। ্দ. 

প্রগম ছিন সৈন্যচালনার ভার পড়িল আবুবকরের উপর। ইসলাঃত 
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হিলালী বাণ! তাহারই হন্যে অর্পণ করা হুইল। ছ্িতীয় দিন ওঙ্গর 
নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন । ছুইদিনের আক্রমণে শঙ্রগণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রত্ 

হইল বটে, কিন্তু দুর্গের পতন হুইল না। তৃতীয় দিন শেরে-খুদ্! আলির 
নেতৃত্বে মুসলমানগণ গ্রচণ্ড বেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ইছদীরা সেই 
দুর্বার শক্তিবেগ সহ করিতে পারিল না। কামুস ছুর্গের পতন হইল । 

যুদ্ধ শেষে দেখা গেল ইহুদীদিগের নিহতের সংখ্যা মোট ৯২ জন এবং 
মুনলমানদিগের ১৯ জন। 

প্রায় তিন সঞ্তাহ কাল অবরুদ্ধ থাকার পর খায়বারের সমস্ত ইন্দী-হুর্গ 

মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। তখন নিরুপায় হইয়া ইছদীরা হযরতের 
নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিল। 

কিন্তু এহেন বিশ্বাসঘাতক মারাত্মক শক্রকে পরাজিত করিয়াও হযরত 

তাহাদিগকে কী শান্তিবিধান করিলেন? তিনি তাহাদিগকে একেবারে 

নিমূল করিয়াও ফেলিলেন না, অথবা জোর করিয়া কাহাকেও মুসলমানও 

করিলেন না। নিম্নলিখিত সর্তে তিনি ইহ্দীদিগের সহিত শান্তি স্থাপন 
করিলেন । 

(১) ইহুদীরা পুরবের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্মপালন 
করিতে পারিবে, কেহ তাহাতে বাধ। দিতে পারিবে না। 

(২) মুসলমানদিগের স্ায় তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য 

কর! হইবে ন1। 

(৩) তাহাদ্দিগের বাড়িঘর ও ধনসম্পত্ডি পুর্ব তাহাদেরই শ্বত্বাধি- 

কারে থাকিবে, তবে এখন হইতে তাহাদের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি 

মদিনার মুসলিম-সরকারের অস্ততু-ক্ত হইবে। 
(৪) উৎপন্ন ভ্রব্যের অর্ধাংশ রাজন্ব-ন্বরূপ মদিনায় পাঠাইতে হইবে। 
(৫) অন্ত কোন কর তাহাদিগকে দিতে হইবে না। 

শুধু কি ইহাই? ইছুদীদিগের সহিত সম্প্রীতি-স্থাপনের জন্য হযরত 

আরও এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। কামুস-ছূর্গের অধিপতি কিনানা মাহমুদ 

নামক জনৈক মুসলমানকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক হত্যা করার অপরাধে 
অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। কিনানার স্ত্রী সফিয়া 
পূর্ব হইতেই ইসলামের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর 
তিনি হযরতের সহধঙ্রিণী হইবার সাধ প্রকাশ করেন। হ্যরত তাহার 
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এসাধ পূর্ণ রাখেন নাই। সফিয়াকে তিনি বিবাহ করিয়া আপন 

পরিবারের 'অস্তভূর্ত করিয়া লন । 

কিন্তু এত কর! সত্বেও ইহ্দীদিগের খাস্লাৎ বদলাইল কই? বিশ্বাস- 
ঘাতকতা যাহাদের বক্তমাংলে জড়াইয়! গিয়াছে, তাহাদিগকে কে ন্ুপথে 
আনিবে? হযরত ইছ্দীদিগের সহিত পৌহার্দ স্থাপনের অন্য বারেবারে 
বুক পাতিয়া দিতেছেন, অথচ প্রতিবারেই তাহারা সেই বুকে ছোর! বসাইবার 

চেষ্টা করিতেছে! শুমিলে সত্যই দুখ হয়, ইন্দীদিগকে সবগ্রকার 

ল্গবিধ] দান করা সত্বেও এবং তাহাদের সহিত নানাভাবে হৃচ্যত। দেখান 

সত্বেও এই মুনাফিকগণ হযরতকে হত্যা করিবার যড়যন্ত্র করিতে কৃষ্টিত 
হইল না। খায়বারের যুদ্ধ শেষে ইন্ছদীদিগের সহিত ঘখন শ্াস্তিস্থাপন 
হইয়া পেল এবং হযরত যখন সফিয়াকে বিবাহ করিয়া তাহাদের প্রতি 
তাহার আস্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দিলেন, ঠিক সেই সময়েই এক 
নিদাকণ আঘাত আসিল! জয়নব নারী এক ইন্্দী রমণী হযরতকে 

দাওয়া করিল। হযরত সে-দাওয়া২ কবুল করিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট 

সাহাবাকেও সেই সংগে দাওয়াৎ করা হইল। ইহুদিপ অতি সুন্দর গোশত 
রাধিয়া হুধরতের জন্মুখে আনিয়া ধরিল। হযরত সরল বিশ্বাসে খানা 
খাইতে বসিলেন। এক টুকরা গোশত খাইয্বাই তিনি চীৎকার করিয়া 
বলিয়া! উঠিলেন £ পসাবধান! এই গোশত কেহ খাইও না, ইহাতে বিষ 

মিশানো আছে। বশর নামক জনৈক সাহাবী পূর্বেই খানিকটা গোশত 
ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কাজেই অল্লক্ষণ পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত 

হইলেন। কিন্তু আল্লার কী কুদরৎ্! হযরতের কিছুই হইল না, তিনি 
বাচিয়া গেলেন! পাপিষ্ঠা ইহুদিনীকে ভাকা হইল। পিশাচিনী দোষ 

স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল : “এ কাজ ইচ্ছ! করিয়াই আমি করিয়াছি। 
মুহম্মদ, তোমার জন্য আমার পিতা, পিতৃব্য এবং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ 

হারাইয়াছে। তুমি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করাতেই আমাদের 
এই সর্বনাশ ঘটিয়াছে। আমার সাধ জাগিল-_-তোমাকে একবার পরীক্ষা 
করিব। তুমি যদি সত্যই পয়গন্ধর হও, তবে ত পুর্ব হুইতেই বিষের কথা 
জানিতে পারিয়! এই মাংস ভক্ষণ করিবে না; আর যদ্দি তুমি ভণ্ড হও, 
তবে নিশ্চই তুমি এই মাংস ভক্ষণ করিবে এবং এই বিষে তোমার মৃত্যু 
ঘটিবে; তখন আমরাও তোমার জালাতন হইতে রক্ষা পাইব। ইহাই 
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ছিল আমার মতলব। এখন দেখিতেছি-তৃমি পর়গন্ধর নও, তুমি ভগ, 
কারণ থান্তে যে বিষ মিশানো আছে, তাহা ত জানিতে পারিলে না! 
তোমার মৃতু অনিবার্ধ !” 

হযরত শ্মিতমুখে বলিলেন £ “জয়নব, তোমার আশা! পূর্ণ হইবার নয়! 

আল্লার অন্ধগ্রহ থাকিলে, বিষ খাইয়াও আমি বাচিতে পারি! এই দেখ ন। 

আমি ত মরি নাই! 

জয়নব দেখিল, সত্যই ত তাই! গোশ্তে বিষ মিশানো আছে জানিয়া 
প্রত্যাধ্যান করিলে সে এক পরীক্ষা হইত বটে, কিন্তু এ পরীক্ষাও ত তার 
চেয়ে কমনয় ! একই বিষ দুইজনে খাইল; একজন মরিল, একজন মরিল না। 

বিষ থাইলেও যার মৃত্যু হয় না, সেও ত সাধারণ মানুষ নয়! তবে 
কি মুহম্মদ সত্যসত্যই পয়গন্বর ? জয়নবের মনে দোলা লাগিল। 

মুহূর্ত মধ্যে জয়*ব হযরতের চরণে লুটাইয়৷ পড়িয়া বারে বারে তাহার 
ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল ! 

হযরত ব্যক্তিগতভাবে জয়নবকে ক্ষমা করিলেন); কিন্তু ইচ্ছা পূর্বক 
বশরের মৃত্যু * -পরাধে বাধ্য হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করিতে হইল। বল! বাহুল্য, এ বিধান খুবই সংগত হইয়াছিল। হুধরতের 
দুইটি সব্া ছিল; এক সত্বা তাহার ব্যক্তিগত, আর এক সত্বা তাহার 
জাতিগত। ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু একটা জাতির 

নেতা বা প্রতিনিধি হিসাবে যাহ! খুশি করা যায় না। সেখানে দেশের 

বা জাতির বুহত্র স্বার্থের বথা ভাবিতে হয়। বশর ছিলেন একট! স্বাধীন 

রাষ্ট্রের নাগরিক । বিষ্দানে তাকে হত্যা করা নিশ্চয়ই ইহদিনীর পক্ষে 

গুরুতর অপরাধ। রঙ্ুলুল্লাহ্ আরব রাষ্ট্রের প্রধান পুরুষ হইয়া এই ইচ্ছাকৃত 
অপরাধকে ক্ষমা করিতে পারেন না। তাই ন্তায়ুসংগত ভাবেই ইছদিনীর 
প্রাণ হইল। অতি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেও ইহার সম্থন 
মিলিবে। 



পরিচ্ছে' ; ৫, 

হজ 

হোদায়বিয়ার সদ্ধির পর দেখিতে দেখিতে একটি বংসর কাটিয়া গেল। 
আকাশ-কোণে আবার জিল্হজের টাদ দেখা দিল। সন্ধির সর্তান্ুসারে 

হষরত তাহার ভক্তবন্দকে লইয়া এইবার তাহাদের মুূলতবী হজ সমাপন 
করিতে মনস্থ করিলেন। 

আদেশক্রমে ২০** মুসলিম মক্কায় হজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 

নির্দিষ্ট দিনে হযরত ভক্তবুন্দসহ যাত্রা করিলেন। কুরবানির জন্য ৬০টি 

উট সংগে লওয়া হইল। 

সন্ধির সর্তানুযায়ী প্রত্যেক মুসলমান মাত্র একখানি করিয়া তরবারি 

সংগে লইলেন; তাহাও কোষা বন্ধ অবস্থায় । কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা 

হইতে হযরত এবার একটু পাঠগ্রহণ করিলেন। পাছে কোরেশগণ 
বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই আশংকায় তিনি ২** মুসলিম বীরকে উপযুক্ত 
অস্্রশ্্রসহ মক্কার বাহিরে একটি নিভৃত উপত্যকায় পূর্বেই পাঠাইয়া দিলেন। 
হযরতের আর্দেশের অপেক্ষায় তাহাদিগকে তথায় মোতায়েন থাকিতে বলা 

হইল। 

হযরত ধীবে ধীরে ভক্তবুন্দদহ নীরবে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। আল্- 
কাসোয়ার পুষ্টে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে তিনি চলিলেন, পশ্চাতে ২*০* ভক্ত 

শিল্প অনুগমন করিতে লাগিলেন। পবিত্র কা'বাগৃহ দৃষ্টিপধে পতিত 

ইইতেই হযরত সোৎ্সাহে বলিয়া উঠিলেন; “লাব্বায়েক | লাব্বায়েক !* 
সংগে সংগে ছুই হাজার কে (স-কথার প্রতিধ্বনি উঠিল : “লাব্বায়েক ।” 
লাব্বায়েক !_ প্রত হে, আমরা হাজির!” 

হযরতের মনে আজ কত বাথা-কত আনন্দ! দীর্ঘ সাত বংসর পরে 

তিনি আজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া আমিলেন। সেই মক্কা, সেই কা'বা, সেই 
হেরা, সেই আবদুল মুতালিব, সেই খাদিজা-সব কিছুই তাহার মনে 

পড়িল। প্রাণের ছুলালকে বুকে পাইয়া বিমর্য মন্কানগরী যেন "লঙ্লীবিত 

হইয়া উঠিল। 
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এদিকে কোরেশ প্রধানগণ হযরতের আগমন সংবাদে পূর্ব হইতেই 
নগর ত্যাগ করিয়া নিকটবত্ণী পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ .করিল। ইহা ছাড়। 

আর উপায় কী? ঘে-মুহন্মদকে সদলবলে তাহারা একবার দেশ হইতে 
তাড়াইয়! দিয়াছে, সেই আজ তাহার সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া সকল 
শিব্কে সংগে লইয়া সেই কা'্বাঁগৃহে আগিয়া হজ করিবে! এ দুস্থ 
কেমন করিয়া! তাহারা দেখিবে? এ ত দস্বরমত তাহাদের পরাজয় ! হাজার 

লোকের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে এই কাণ্ড ঘটিবে। লোকে কী 

বলিবে? নিশ্চয়ই তাহার্দের মুখ ছোট হইয়! যাইবে_ মাথা হেট হইয়া 
পড়িবে! তার চেয়ে মানে মানে সরিয়৷ পড়াই ভাল নয় কি? 

এইরূপই একটা মানসিকতার ফলে তাহারা নগর হইতে বাহির 
হইয়া গেল। 

হযরত শিষ্যবৃদ্দকে লইয়া নগরপ্রবেশ করিলেন। মক্কার মুসলমানগণ 
তাহাদের পরিত্যক্ত গৃহ ও পরিচিত স্থানগুলি দেখিয়! দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলিতে 

লাগিলেন, কিন্ত কেহই গৃহে প্রবেশ করিলেন না; বাহিরে তাত্ব, ফেলিয়াই 
বাস করিতে লাগিলেন । 

তবু তাহাদের কত আনন্দ। আজ তাহারা সত্যই কি বিজয়ী নন? 
ইসলাম কি আজ জয়যুক্ত নয়? হোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব ও সার্থকতা 
আজ সকলের কাছেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল । 

হযরত ভক্তবৃন্দকে লইয়া কাঁবাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ছাদের উপর 
উঠিয়া বেলাল উচ্চকঠে আযান ফুকারিলেন। দলে দলে যুসলমানগণ 
ছটিয়া আসিয়া একত্রিত হইলেন। হযরত জকলকে লইয়া জোহরের 

নামা পড়িলেন। চতুর্দিকে পাষাণ প্রতিমাগুলি যেমন ছিল তেমনি 
াড়াইয়া রহিল। 

দূর হইতে কোরেশগণ এদৃশ্য দেখিতে পাইল। ভিতরে ভিতরে 
তাহাদের রক্ত টগবগ করিতে লাগিল। অনেকে মুসলমানদিগকে উত্যক্ত 
করিয়! খাম্মুখ। বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিল. কিন্তু হযরতের সহনশীলতার 

গুণে তাহা ঘটিতে পারিল না। 

হযরত যথারীতি হজ সমাপন কারলেন । সাফা ও মারওয়া পর্বত 

সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়৷ উটগুলিকে সেইথানে কুরবানি দিলেন । 

দেখিতে দেখিতে তিন দিন অতিক্রান্ত হইয়া গরেল। চতুর্থ দিনে 
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*কোরেশগণ আসিয়া হযরতকে নগর ত্যাগ করিতে , বলিল। হযরত 
তাহাই করিলেন। 

কী অপুব সত্যনিষ্টঠা। কোরেশদিগের নিকট হযরত যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন, তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। আপন বাসভূমি, 
আপন আত্মীয়্বজন কোথায় দুরে দুরে পড়িয্ন! রহিল, হযরত এবং তাহার 

শিষ্যগণ সেদিকে জক্ষেপও করিলেন না। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে তাহার! 

আপন জন্মভূমিতেও প্রবাসীর মতিন দিন কাটাইয়া গেলেন।ঞ& গৃহের মায়া, 
আত্বীয়স্ষজনের প্রম তাহাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিল ; আকাশ 

তাহাদিগকে নীল নয়ন মেলিক্পা! মমতা জানাইল; বাতাস ত্াহার্দিগকে 

প্নেহের পবশ বুলাইয়া গেল! কত স্থ্তি, বপ্ট আকর্ষণ তাহাদের অস্তরকে 
বারে বারে দোলা দিয়! গেল, কিন্তু হযরত ও তাহার শিষ্গণ একেবারে 

নিধিকার। ইচ্ছা করিলেই হযরত একটা বিদ্রোহের স্থষ্টি করিতে পারিতেন, 

কিন্তু তাহা তিনি করলেন না। ত্য ও ন্যায়ের পাবাণ-প্রাকারে ঘা খাইয় 
অনুভূতির সকল আবেদন নিক্ষল হইয়। ফিরিয়া গেল।* *, 

কিন্তু এই অল্পপরিসব* সময়েব মধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘটিল। হযরত 

যে-তিনদিন মক্কায় ছিলেন, .. সে-তিনদিন কাহারও গৃহে প্রবেশ করেন নাই 
বটে, কিন্ত কোন কোন কোরেশ » নাগরকের সহি তাহার সাক্ষাৎ ও 

'আলাপ-পরিচষ হইয়াছিল। জেই স্থত্রে মায়মুনা নায়ী তাহারই জনৈক 
দূরসম্পকীঁয়া বিধবা রমণী হযরতের সহিত পরিণয়ন্থত্রে, আবদ্ধ হইবার 
গন্য প্রস্তাব পাঠাইয়া দেন। হযরত তাহার এ বাসনা পূর্ণ করেন। 

মায়মুনাকে তিনি সংগে করিয়া মদিনায় লইয়া ঘান। 

এই বিবাহের এক আশ্চর্য ফল ফলিল। বীরেন্দ্র খালিদ ছিলেন 

মায়মুনার আপন ভগিনীর পুত্র। পাঠকেব নিশ্চয়ই স্মরণ আছেঃ এই 
খালিদের অসাধারণ বীরত্ব ও বণ-চাতুষের ফলেই ওহদ-যুদ্ধ মুসলমানদিগের 

ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। মায়মুনার বিবাহের পরেই খালিদ অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে মদিনায় গিয়া! হযরতের হাতে হাত রাধিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন । 

প্রধু কি খালিদ? আরও দুইজনকে তিনি সংগে লইয়৷ গ্রেলেন; একজন 
মন্তার প্রসিদ্ধ কবি আমর, অন্তঞ্জন কাবা-গুহের কুঞ্জি-রক্ষক ওসমান-বিন্ 

তাল্হা। _এই তিনজন শক্তিমান পুরুষের ইসলাম গ্রহণে কোরেশদিগের 

দেখ যে একেবারে ভাঙিগা পড়িল, এ কধ। বলাই বাহুল্য । 
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হযরত মন্তায় গিয়া কোরেশদিগের আভান্বরীণ দুর্বলতা! নিজেও লক্ষ্য 

করিয়া আসিয়াছিলেন। একমাত্র আবুন্তফিয়ান ছাড়া এধন যে তাহাদের 

মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য নেতা নাই এবং তাহাদের বিধাত্ত যে প্রায় 

ভাঙ়িয়া পড়িয়াছে, এ সত্য আর গোপন রহিল না। চরম বিজয়ের অপেক্ষায় 
তিনি গ্রহর গণিতে লাগিলেন। 
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মুতা- অভিযান 

মন্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হযরত বনি-সালেম গোত্রের নিকট একটি 
প্রচার-সতঘ পাঠাইয়া দ্রিলেন। গোত্রের নেতা৷ ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতের 
নিকট আসিয়া বলেন যে, যদি একদল মুসলমানকে বনি-সালেম গোত্রের 

নিকট পাঠান যায়, তবে হয়ত তাহারা মুসলমান হইতে পারে। তদমুসারেই 
হযরত ৫* জন মুসলমানকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা গিয়া! বনি-সালেমদিগকে 
ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু বনি-সালেমগণ মুসলমানদদিগকে 

আক্রমণ করিয়া সে আহ্বানের জবাব দেয়। অধিকাংশ মুসলমানই তাহাদের 
হস্তে শহীদ হন। অবশ্ত এই শহীদদিগের পবিত্র রক্ত বিফলে যায় নাই। 
এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই বনি-পালেমগণ নিজেদের তুল 

বুঝিতে পাবে এবং সকলে মুসলমান হইয়া তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত 
করে। 

ইহার পর ১৪ জন মুসলমানের আর একটি শাস্তি-সংঘ প্রেরিত হয়-_- 
সিরিয়া প্র স্কের জাৎ-আতল1 নামক একটি স্থানে। এখানেও একটা শোচনীয় 
কাণ্ড ঘটে। মুসলমানগণ ইসলামের [নামে অধিবাসীবৃন্দকে আহ্বান করিতেই 

তাহার! তাহাদিগকে আক্রমণ করে। মুসলমানগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা 
করিতে চেষ্টা করেন? কিন্তু একজন ব্যতীত সকলেই শহীদ হন। 

এই সময়ে আরও একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটে। ইসলামের দাওয়াৎপত্র 
সংগে দিয়! হারেস-বিন্-ওমায়ের নামক জনৈক প্রিয় শিষ্যকে হযরত বসোরার 
শাসনকর্তার নিকট পাঠাইয়া দেন। ওমায়ের মুতা নামক স্থানে উপনীত 
হইলে শোরাহ-বিল নামক জনৈক থুষ্টান-গুধান তাহাকে আটক করিয়া ফেলে 

এবং অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করে। কোন দূতকে এরপভাবে হত্যা করা 

সকল দেশের আন্তর্জাতিক নীতিরই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এই অন্যায়ের প্রতিকার 
করিবার জন্তু হযরত বদ্ধসংকল্প হন। 

শুধু দৃতকে হত্যা করিয়াই যে খুষ্টানগণ ক্ষান্ত রহিল, তাহ৪ নয়। 
রোমক-সমাট হিরাক্লিয়াস : প্রথমত; হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি 
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দেখাইলেও, পরে অবস্থার চাপে পড়িয়। তিনিও ইসলামের শত্রু হইয়া দাড়ান । 
দিকে দিকে যখন ইসলামের লাল মশাল জলিয়! উঠিতে ল'গিল, তখন তিনি 
বিপদ গাণলেন। কিসে ইলমের এই বিজদ্ব-গঠিকে রোধ করা যায়, ইহাই 
হইল তীহার প্রধান চিন্তা । 

এই সময়ে হিরাক্লিয়াসের মনোভাব যে কিরূপ ছিল, তাহা একটি ঘটনায় 
স্প্রকট হইয়া আছে। ফারোয়া নামক জনৈক আরব-খুষ্টান তখন সিরিয়ার 
'মা-আন' প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন । ন্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি 
মুসলমান হন এবং একখানি পত্র লিখিয়া হযরতের আম্গত্য প্রকাশ করেন। 
এই সংবাদ শুনিয়। হিরারিয়াস পদন্নোতির প্রলোভন দেখাইয়া ফারোয়াকে 
পুনরায় খৃষ্টধর্মে ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পান। কিন্তু ফারোয়া এ 
প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। হিরাক্লিয়নাসকে তিনি জানাইয়া দিলেন “আমি 
কিছুতেই রমুলুল্লার ধর্ম ত্যাগ করিব না। হিশুধুষ্ট ই'হাব সম্বন্ধে ভবিঘ্দ্বাী 
করিয়া গিয়াছেন, ইহ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনিও হয়ত মুসলমান 
হইতেন, কেবল রাজ্য ও প্রতিপত্তি হারাইবার ভয়ে তাহা পারিতেছেন 
না1।” 

ক্রুদ্ধ সম্রাট ফারোয়্ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেশ। কিন্তু ইহাতেও 
ফারোয়া বিচলিত হইলেন না। অতুল ন্খসম্পদ ও উচ্চ রাজপদ তুচ্ছ 
করিয়া! হাসিমুখে তিনি মরণ বরণ করিলেন । 

এইখানেই খুষ্টানদিগের দুম্কৃতির শেষ হইল না। মদিনা আক্রমণের জঙ্য 

তাহারা গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিল। শোরাহবিল তাহার 

প্রধান পাণ্ডা। 

হযরতের নিকট যথাসময়ে এ সংবাদ পৌঁছিল। অবিলম্বে তিনি তিন 
হাজার সৈম্তের একটি অভিযান মুতার দিকে প্রেরণ করিলেন। 

এই অভিযানের নায়ক হইলেন জায়েদ__পেই ক্রীতদাস জায়েদ 
হযরত ধাহাকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন হাঙ্জার 

সন্ত্রাস্ত বংশীয় মোহাজের ও আনসারদিগের নেতা আজ এই ক্রীতদাস! 

আলির ভ্র/তা জাফর, কবি আবদুল্লাহ্ বিন্-রওয়াহা, নবদীক্ষিত বীরযোদ্ধা 

খালি? প্রভৃতি গণ্যমান্ত বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই অভিযানে যোগ দিশ়্া- 

ছিলেন? কিন্তু সবার শীর্ষে দ্বান লাভ করিলেন জায়েদ! জাফর আবি 

সিনিয়া হুইত্রে সবেমাত্র মদিন।য় আসিয়াছিলেন। বংশমধাদার মোহ হয়ত 
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তখনও তাহার মনে জাগিয়। ছিল; তিনি তাই প্রথমতঃ জায়েদের নেতৃত্ব 

স্বীকার করিতে কুন্তিত হইতেছিলেন ; কিন্তু হযরত খন জাফরকে একটু 
মু ভতসন| করিয়া ইসলামের জামামৈত্রীর বিষদ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন জাঞ্র 
নীরব হইলেন। ছ্িরুক্তি না করিয়া! তিনি অন্যান্য সকলের .মতই জা.য়দকে 

নেতা বলিয়া দ্বীকার করিয়া লইলেন। 

বিস্ময়ের বিষয় বছে! ইসলাম মানুষকে কোথা হইতে কোবায় টানিয়া 
তুলিতে পারে, পাঠক তাহা একবার লক্ষ্য করুন। 

এই অভিযান প্রেরণের সময় হযরত যথেষ্ট দৃরদশিতার পরিচন়্ দিদ্া- 
ছিলেন। পূর্ববর্তী অন্তান্ত অভিযানে হযরত মাত্র একজনকেই নেতা নিযুক্ত 
করিয়া দিতেন, কিন্তু এবার তিনি অন্যরূপ নির্দেশ দিলেন। বলিলেন 

যদি জায়েদের পতন হয় তবে জাকর এবং জাফরের যদি পতন হয়, তবে 

আবহুল্লহু-বিন্-রওয়াহা সেনাপতি পদে র্রিত হইবেন। যদ্দি পর পর 

তিনজনই নিহত হয়, তবে তধন মুসলিমগণ নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের 
সেনাপতি নির্বাচিত করিয়া লইবে। 

যাত্রাকালে হযরত “বিদায় পরত” পর্যস্ত অভিযান্ত্রীদিগের। সংগে গেলেন 

সকলকে উপদেশ দিয়! বলিয়া দিলেন £ “সাবধান, কোন সাধু-সঙ্ন্যাসীকে 
বালক-বালিকাকে বা শ্ত্রীলোককে বধ করিও না। শত্রদিগের কোন বৃক্ষ 
ছেদন করিও না, কোন গৃহ জালাইয়। দিও না; শুধু আল্লার শক্রকেই বধ 
করিবে এবং সর্ধদ! আল্লাকে ভয় করিয়া চলিবে।” অতঃপর সকলকে গুভাশিস 
জানাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। 

জায়েদ সেনাদল সহ সিরিয়া সীমান্তে উপনীত হুইতেই শুনিতে 
প।ইলেন, 'মাতআব? অঞ্চলে একলক্ষ থুটান সৈন্য তাহাদের জন্য অপেক্ষা 

করিতেছে এবং স্বয়ং কাইসার তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন। এই 
সংবাদে মুসলমানগণ একটু দমিয়া গেলেন। এক লক্ষ স্ুসচ্ছিত শক্রসেনা৫ 
মুকাবেলায় মাত্র তিন হান্বার মুসলিম সৈন্য! সকলে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে 
পরামর্শ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন; অবস্থা বখন এইরূপ, তখন 

মদিনায় সংবাদ পাঠানোই সমীচীন। আবদুল্লাহ -বিন-রওয়াহা একথা সমর্থন 
করিলেন নাঃ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : “হে মুসলিম বীববৃল, 
এ কী কথা বলিতেছ আজ? আসিবার সময় তোমর! ত লাভ-লৌক্সানের 
ধৃতিয়ান করিয়া আস নাই। শুধু জয়লাভই ত আমাছের কামা লন, 
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শাহাদাতও আমানের কাম্য । জন্বলাভ করিতে পারি ভালই, অগা 
ইসলামের নামে -আল্লার নামে- আমরা শহীদ হইব। জয় হইলেও 
আমাদের লাভ, পরাজয় হইলেও আমাদের লাত। কেন তবে কুষ্টিত হইতেই? 
শক্রুসেনার সংখ্যাধিক্য দৌঁখিম্না কেন তবে আজ ভীত হইতেছ? কোন ভয় 

নাই; চল, তিন হাজার দৈন্ন লইম্লাই আমরা এক লক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিব। ঈমানের তেজে আমরা! জয়ী হইব ।” 

এই জলম্ত বীরবাণী শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন । 
সকল দুর্বলতা মুহূর্ত মধ্যে কোথায় ভাসিবা গেল! শক্রর সন্ুখীন হইবার 
জন্য বীরদল ততক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন । 

মুতা নামক স্থানে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল । যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 

জায়েদ দক্ষতার সহিত সৈন্যবিন্যাস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । 
ইসলামের জয়-পতাকা তিনি তুলিয়া ধরিলেন। বহুক্ষণ বীরত্বের সহিত 
যুদ্ধ কয়িবার পর জয়েদ নিহত হইলেন। তধন জাঁকর ছুটি্না গিয়া! সেই 
পতাকা তুলিয়া! লইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পব তিনও শহীদ হইলেন। 

এইবার আবদুল্ল।র পাল! পড়িল। তাড়াতাড়ি তিনি ছুটিয়া আসিলেন; কিন্তু 
দুর্ভাগাক্রমে তিনিও বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না শকত্রতন্তে অচিরেই 
প্রাণ হাবাইলেন। মুনলমানগণ তখন বিপদ গণিলেন। কাগহাকে এইবার 
নেতৃত্ব দান করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি পরামর্শ করিবার 
পর সকলের মনোনয়ন পড়িল বীরেন্দ্র থালিদের উপর: খালিদ অল্লানবদনে 

নত মস্তকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন । 

মুহূর্তমধ্যে পরিবতর্ন ঘটিয়া গেল। কোন্ তড়িৎশক্রিবলে মুসলমানগণ 

যেন শক্তিমান হইয়! উঠিল। সেনাদলের নষ্ট শৃঙ্খল! এবং আহত মনোবল 
আবার ফিরিয়া আসিল। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই খালিদের | 

কিন্ত যেরূপ অবস্থা দাড়াইয়াছিল, তাহাতে সে্দিনকার মত যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পশ্চান্দপসরণ করাই খালি” সংগত মনে করিলেন। অতি কৌশলে 
তিনি মুসলিম সেনাদলকে বীচাইয়া হটয়া আঙদিলেন। বলা বাহুল্য, এই 

পশ্চাদপসরণ খালিদের অসামান্য রণচাতুর্ষের ফলেই সম্ভব হইল ! 
এরূপ একট! বিভ্রাট যে ঘটবে, মদিনার বসিয়। হযরত তাহা আপন 

মনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হয়ত তাই পুর্ব হইতেই একদল সহকারী 

সেন! ঘুতা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ধবাস্ভব ক্রুতগতিতে এই সেনাল 
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আসিয়৷ খালিদের সহিত মিলিত হইল। তখন মুললমানগণ আবার নববলে 

ব্লীয়ান হইয়া উঠিলেন। নবরূপে ব্যুহবিন্তাস করিয়া খালিদ আবার 
খুষ্টানদিগের সম্মুখীন হইলেন। খথুষ্টানেরা বিশ্মিতও হইল, ভীতও হইল। 
ভাবিল, মদিনা হইতে এবার অসংখ্য সেনা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
আসিয়াছে । 

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ প্রচণ্ড বেগে খুষ্টানদিগকে 

আক্রমণ করিলেন। এক! খালিদের হস্তেই আটখানি তরবারি ভাঙিয়া 
গেল। এই দিন মুসলমান সৈন্যের প্রত্যেকেই এমন দক্ষতার সহিত যুদ্ধ 

করিলেন এবং সর্বব্রই এমন অমানুষিক বীরত্ব দেখাইলেন যে, খুষ্টানগণ বেশিক্ষণ 

আর তিষিতে পারিল না, ছত্রভং॥ হুইয়! পলায়ন করিল। 

সুসলিম বীরদল তখন জয়ধবনিতে আকাশ কাপাইয় তুলিলেন। বহু 
ুষ্টিত ভ্রুব্যসহ বি্ঞয়-গৌরবে তাহারা মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। 

জাফর এবং জায়েদকে হারাইয়! হযরত অন্তরে খুবই ক্লেশ অন্ভব 
করিলেন। জাফরের গৃহে যাইয়া তীছাঞ্ন পুত্রকন্যার্দিগকে কোলে লইয়া 

তিনি আদর করিতে লাগিলেন। জাফরের স্ত্রী আস্ম! স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ 

শুনিয়া! কাদিতে লাগিলেন। সে কান্না দেখিয়। হযরত স্থির থাকিতে 

পারিলেন না, অশ্রুসজল চোখে নীরবে বাহির হইয়া! আঙিলেন । 

অতঃপর হযরত জায়েদের গৃহে গমন করিলেন। জায়েদের শিশুকন্যা 

কাদিতে কীাদিতে ছুটিয়া। আসিয়। হযরতের কোলে ঝাঁপাইয়া৷ পড়িল। 

হযরতও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ত্ষ্টে জনৈর সাহাবী 

হযধরতকে বলিলেন ; ইয়া রনুলুল্লহ। আপনি ঘর্দি এমনভাবে কাদিবেন, 
তবে আমরা কী করিব? এন্প করিয়া কাদিতে ত আপনিই নিষেধ করিয়া 

দিয়াছেন ।” 
হযরত তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন £ «এ কান্না দোষের নয় ইহ! 

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সমবেদনা প্রকাশ ।” 



পরিচ্ছেদ £ ৫২ 

নৰ্কা-বিজয় 

অষ্টম হিযরী। রমজান মাস। 

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর ছুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। 

সন্ধির একটি সর্ত এই ছিল যে, আরবের যে-কোন গোত্র হযরত মুহম্মদের 
সহিত অথবা কোরেশদিগের সহিত ন্বাধীনভাবে যোগাযোগ রাখিতে 

পারিবে, তাহাতে কোন পক্ষই বাধা দিবে না। এই সন্ধির বলে মন্কার 

'ধোজা' অশ্প্রদায় মুহম্মদের পক্ষ অবলধ্ন করিল এবং বনি-বকর সম্প্রদায় 

কোরেশদিগের সহিত যোগ দ্িল। বনি-খোজা ও বশ্-বিকর গোত্রের মধ্যে 

পূর্ব হইতেই ভীষণ শক্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। কাজেই খোজাগণ 

মুহগ্মদের পক্ষ গ্রহণ করায় বনি-বকরগণ তাহাদের উপর কুপিত হইয়। 
উঠিল; সংগে সংগে কোরেশগণও থোজার্দিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে 
লাগিল। মক্কায় বাস করিয়া মুহম্মদের সহিত মিতালি? কোরেশদিগের 

প্রাণে তাহ! সহ হইবে কেন? খোজাদিগকে জব্ষ করিবার জন্য তাই 
তাহারা বনি-বকরদিগকে উদ্কাইয়। দিল। 

€ওয়াতির' নামক একটি নিভৃত পল্লাতে ছিল খোজা গোত্রের বসতি। 

একদিন রাত্রিকালে ্ত্রীপুত্রপরিজনসহ তাহারা সুখে ঘুমাইয়া আছে, এমন , 
সময় কোরেশ ও বনি-বকর গোত্রের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গিত হইয়! 
তাহাদের পল্লী আক্রমণ করিল। এই অতঞ্কিত নৈশ আক্রমণের ফলে 

নিরীহ খোজাদিগের বহু নরনারী প্রাণ হারাইল। অনেকে প্রাণভয়ে 

ছুটিয়া গিয়া কা'বাঁগুহে আশ্রয় লইল। কা'বার চতুঃদীমার মধ্যে নরহত্যা 
নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু পাষণ্ডের সেকথাও ভুলিয়া গিয়া খোজাদিগকে ধরিয়া 

নিুরভাবে হত্যা করিল। 
ই হত্যাকাণ্ডের পর খোজাগণ হযরতের নিকট ইহার প্রতিকার 

প্রার্থনা করিল। হযরত দেঁখিলেন £ রাজনীতি বা ধর্মনীতি__যে-কোন 

দিক দিয়াই তিনি এখন খোজাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য। বিভ্বির 
জাতি যখন আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক (0905084৩900 066605155 ) 

সন্ধিক্মতরে আবন্ধ হয়, তখন একের বিপদ অপরকে সাহায্য করিতেই হয়। 
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ইহাই চিরাচরিত নিয়ম। হযরত তাই আশ্রিত খোজা! সম্প্রদায়কে সাহায্য 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সোজান্রজজ কোরেশদিগের বিরুদ্ধে 

যুদ্ব-অভিষান না পাঠাইয়া তিনি প্রথমত; তাহাদের নিকট দত পাঠাইলেন। 
দূতের মারফৎ এই কয়টি প্রস্তাব পাঠ।ন হইল £ 

(১)হপ্ তোমরা বনি-খোজা গোত্রকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া এই 
অন্তায়ের প্রতিকার কর; 

(২) নয় ত বনি-বকর গোত্রের সহিত সকল সন্বন্ধ ছিন্ন কর; 

(৩) নয় ত হোদয়বিয়ার সন্ধি বাতিল হইয়াছে বলিয়া ঘোষনা কর। 
কোরেশদিগের মন পূর্ব হইতেই বিষাক্ত হইয়া ছিল; কাজেই এই 

তিনটি সর্তের মধ্যে শেষোক্ত সর্তটই তাহারা গ্রহণ করিল। উৎসাহের 

সহিত তাহার! বলিয়৷ দিল ; আমরা তৃতীয় সর্তই মানিক! লইলাম। 
দুত মদিনায় ফিরিয়া আ“সয়। হযরতকে সব কথা বলিলেন। হযরত 

তখন বুঝিলেন, 'কোরেশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা ছাড়া আর গত্যস্তর নাই 
এদিকে কোরেশ-নেতা আবুন্থফিয়ান একটু ভীত হইয়া পড়িল। 

হোদায়বিয়ার সদ্ধি বাতিল করিপ্ন। তাহ।রা যে ভাল কাজ করে নাই, ইহ! 
বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। হয় ত' শীত্ই মুহস্মন মক্কা আক্রমণ 

করিবে--এ আশংকাও তাহাব মনে জাগিল। সে তখন তাড়াতাড়ি 

দিনার আসিয়! হযরতকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল; পবনি-বকর গোত্রকে 

সাহাধা করিলেও হোদায়বিরার সন্ধি ত” তাহাতে ক্ষুপ্ন হইতেছে ন!! 

আমরা সে সন্ধি মানিয় চলিতে প্রস্তত আছি।” 
কিন্ত এ ধেোকাবাজিতে হযরত তভুলিবেন কেন? তিনি বলিলেন 

“হোঙ্ায়বিয়ার সন্ধি যদি মানিরা চলিবে, তবে উপযুক্ত অর্থ দিয়া বনি- 

খোজাদিগের ক্ষতিপূরণ করিতেছ না কেন? যদি ইহা করিতে, তবেই 
বুঝিতাম যে সত্যই তোমরা আমার সহিত শাস্তি গাথিতে ইচ্ছুক। শুধু 

মুখের কথায় চলিবে ন1!” 
আবুনুকিয়ান এ কথায় জবাব দিল ন1। মদিনার মদজিদ-পীিীণে 

ফ্লাড়াইয়া সে ঘোষণ। করিল : মদিনাবাসীগণ, শোন, আমি হোদায়বিক্কার 
সন্ধিকে পুনংস্থাপিত করিয়া গেলাম ।” এই বলিয়। সে মদিনা ত্যাগ করিল । 

হযরত বৃথা! কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত ধলিয়া মনে ফরিলেন ন1। 
অনতিবিলগ্ষে তিনি যুদ্ধসজ্জার '্াদেণ দিলেন । 
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সতর্কতার সহিত সমস্ত আয়োজন চলিতে লাগিল। অভিযানের সমস্ত 

পরিকল্পন।া গোপন রাধিয়া তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এমন 

কি, প্রথম প্রথম জ্ঞানবুদ্ধ আবুবকরও এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন 

নাই। অভিযানের সংবাদ যাহাতে মন্ধায় না পৌছিতে পারে, হযরত 

সে জন্য মদিনার চারিদিকে কড়। পাহারা বসাইলেন । 

এবূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? পাঠকের মনে এপপ্রশ্ন জাগিতে পারে। 

উদ্দেস্তা আর কিছুই নহে; মক্কা অভিযানের সংবাদ ধদি কোরেশগণ 
পূর্বানহ্ছই জানিতে পারে, তবে তাহারাও বিপুলসমরায়োজন করিবে; 
ফলে একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে এবং কোরেশকুল নিমূলি হইয়া 
যাইবে । হযরত এইরূপ ধ্বংসমূলক বিজয় চান নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন 
কোরেশদিগকে রক্ষা করিতে_-তিনি চাহিয়াছিলেন প্রেম দিয়া জয় 

করিতে, মানবতা দিয়া জয় করিতে । এই জন্যই তিনি কোরেশদিগকে 

প্রস্তত হইবার কোন অবসর দেন নাই £ 

হাতিব নামক হয়রতের জনৈক বিশ্বস্ত সহচর এই সময় একটি কাণ্ড 

করিয়া বসিলেন। হযরতের সহিত তিনি মদিনায় আসিয়াছিলেন, কিন্ত 

তাহার স্ত্রীপুত্রাদি তখন পর্যস্ত মন্ধায় অবস্থান করিতেছিল। এজন্য তিনি 
আশংক1 করিতেছিলেন, মন্ধ'আক্রমণের সময় তাহার স্ত্রীপুত্রের উপর 
কোরেশগণ চরম লাঞ্তনা করিবে । এই কারণে কোরেশদিগের সহানুভূতি 

আকর্ষণের বাসনায় তিনি একখানি গোপন পত্রসহ উন্মেসার! নারী জনৈক 

ক্রীত্দাসীকে মন্ধায় পাঠাইয়া! দেন। সেই পঞঝে মক আক্রমণের সংবাদ 

দিয়া কোরেশদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । আশ্চর্যের বিষয় 

হযরত এই গুপ্তকথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন। আলি ও 

জুবায়েরকে ডাকিয়া বলিলেন;  “শীঞ্ষ যাও, রওজা-খাক নামক ম্বানে না 

পৌছিয়। দম লইবে না। সেখানে গিয়া দেখিবে, একজন জ্রীত্দাসীর 
নিকট একখানা পত্র আছে, সেখান লইয়া আইস ।” 

আদেশ শ্রবণমাত্র আলি ও জুষায়ের অশ্বারোহছণে ক্রতগতিতে নির্দিষ্ট 

স্থানে গিয়া পৌছিলেন। দেখিলেন, উন্মেসারার নিকট জতাই একখানি 

পত্র রহি্মাছে। পত্রস্ ক্রীতদাসীকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহারা হযরতের 

হন্তে সমর্পণ করিলেন । ূ 

হাঁতিবের নিকট কৈফিরৎ তঙ্গব করা হইল। হাতির 



রর 

বিশ্বনবী ৩০৩ 

হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া! অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। নিজ 

পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই যে তিনি এ-কার্ধ করিয়াছেন, ইহা ছাড়া 

যে তাহার মনে অন্ত কোন দূরভিসদ্ধি নাই, একথা তিনি বুঝাইয়া 
বলিলেন। উগ্রমনা ওমর হাতিবের এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেন না; 
তিনি হাতিবকে গর্দানঃ মারিবার জন্য হযরতকে বলিলেন। কিন্তু হযরত 

হাতিবের কৈফিয়ৎ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। ইসলামের জঙ্য 

হাতিবের সেবা ও ত্যাগও নগণ্য ছিল না। কাজেই হ্যরত তীহাকে 

ক্ষমা করিলেব। 

দেখিতে দেখিতে দশ হাজ|র মুসলিম সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী 
প্রস্তুত হইয়া গেল। ১*ই রমযান তারিখে হযরত সকলকে লইয়া মদিনা 

হইতে যাত্রা করিলেন। প্দশ সহ্র ন্যায়নিষ্ঠ সহচরসহ তিনি আসিলেন-_» 

হযরত মুপার এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিল | 
মার উপকঠে 'মার-উজ-জহরান' নামক গিরি-উপত্যকায় আসিয়া 

হযরত শিবির-সন্গিবেশ করিলেন। জন্ধ্যার পর খাদ্য প্রস্তুতির জন্য 

শিবিরে অগ্নি প্রজ্পিত হইলে পর্বতট এক অপুর্ব দৃশ্ত ধারণা করিল। 
মন্ধা হইতে কোরেশগণ সে দৃশ্া দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। 
এতবড় অভিযান লইয়া হযরত এত শ্ীপ্ত যে মক্কা আক্রমণ করিবেন, 
কোরেশগণ তাহ। ্বপ্পেও ভাবিতে পারে নাই। এই অভিযানের পূর্বায়োজন 

সম্বদ্ধেও তাহারা অজ পধস্ত কোন খবর পায় নাই_-এতই সংগোপনে ও 

সতর্কতার সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল। 

কোরেশ-নেতা আবুন্ুফিয়ান হতভম্ব হইয়া পড়িল। কী করিবে, কিছুই 
বুঝিতে পারিল না! মরদদিনাবাসীরা সত্যসত্যই তাহাদের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আসিতেছে কিনা, সৈন্-সংখ্যাই বা কত, ইত্যাদি বিষয় জানিবার 

জন্ত তাহার বড় কৌতৃহল জন্মিল। রাত্রিবেলা় হাকিম ইব্নে-নিজাম 
এবং বুদ্ধায়েল নামক দুইজন সহচরসহ সে উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইল । 

সহসা রুষ্ণবর্পের কয়েকটি ছায়ামৃত্তি তাহাদের সন্ধে আপিয়া গম্ভীর 

স্বরে ঘোষণ| করিল £ প্ঠাড়াও ! তোমরা বন্দী | 

ওমর একদল রক্ষী সৈম্তসহ ছদ্মবেশে চতুর্দিকে পাহারা দিয়া ফিরিতে 
ছিলেন। আবুস্থৃকিয়ান ও তাহার বন্ধুতবয় তাহাদেরই হন্ডে বন্দী হইল। * 

ওমর বন্দীত্য়কে লইয়। হযরতের নিকট উপস্থত হইলেন। 



৩০১ মককা-বিজয় 

প্রাণের বৈরী- ইসলামের বৈরী- আল্লার বৈরী এই আবুন্গুফিয়ান। 

স্থ্দীর্থ একুশ বৎসর ধরিয়া হযরতের উপর এবং নিরপরাধ মুসলমানদিগের 

উপর কী নিষ্ঠর অত্যাচারই না করিয়াছে সে। এছেন শক্রকে হাতে 

পাইয় মুরনবী কী করিলেন? কোত্ল করিবার হুকুম দিলেন? না!। 
গালাগালি দিলেন? তা-ও নাঁ। মহাপুরুষের অন্তর করুণায় বিগলিত 

হইয়া! গেল। কোরেশ নেতার ভ্রান্তি ও পাপের জন্য তিনি বেদনা! অনুভব 

করিলেন। করুণ-মধুর স্বরে আবুন্ফিয়ানকে সগ্োধন করিয়া বলিলেন £ 

“আবুস্গফিয়ান, এখনও কি তোমার ভুল ভাঙিবে না? এখন৬ কি তুমি 

আমাকে আল্লার রম্থুল বলিয়া ম্বীকার করিবে না? এখনও কি দেব- 

দেবীকে সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিবে ?” 

আবুস্ফিয়ান উত্তর দিল: কিছুদিন যাবত এই প্রশ্ন আমারও মনে 
জাগিয়াছে। দেবদেবীকে কী করিয়া আর এখন সত্য বলি? তাহার! 

সত্য হইলে নিশ্চয়ই এই বিপদে আমাদিগকে সাহায্য করিত।” 

আবুসুফিয়ানের মনের আধার কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া হযরতের 
প্রাণ খুশিতে ভরিয়া উঠিল। বলিলেন; “তবে আর কেন? বল, 
লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রন্চুলুল্লাহ 1” 

আবুনুফিয়ানের প্রাণ এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিল না। আলো-আধারের 

মাঝখানে দোল খাইতে খাইতে সে ঘোষণা করিল; “লা-ইলাহ। ইল্লাল্লাহু 

মুহম্মদর রসুলুল্লাহ, |? 

হযরত তখন আবুন্ুফিগ়্ানের মনের অবস্থা বুঝিয়া ইহাতেই সন্ত হইলেন। 
সত্য যে ধীরে ধীরে তাহার আপন আসন সম্পূর্ণ ভাবেই অধিকার করিয়া 
লইবে, এ কথা তিনি জানিতেন । ও 

হযরত তখন আবুস্থফিয়ানকে সাগ্রহে আলিংগন করিলেন। এক 

অপুর্ব বিহিশতী দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। চিরজীবনের বৈরী আজ তাহার মিত্র 
হইতেছে! আজ তাহারই নিকট সে আত্মসমর্পণ করিতেছে! কত বড় 
বিজয় এ! এতদিনকার সব বিজয় অপেক্ষা এই বিজয়কেই তিনি শ্রেষ্ঠ 

বলিয়৷ মনে করিলেন। 

আবুস্ুফিয়ান নম্রভাবে বলিলেন £ “মুহম্মদ, তুমি কি কোবেশদিগকে 
আজ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে? আজ যদি তুমি অনুগ্রহ না দেখাও, তবে, 
তোমার স্বজাতি ও স্বগোত্রের লোকের! নিশ্চিহ্ন হইয়া! যাইবে ।” 



বিশ্বনবী র্ ৩০২ 

এই লময় হযরতের চা? আব্বাসও হুধরতের সহিত সাক্ষাৎ করিত 
আসিলেন। এতদিন তিনি কোরেশদিগের ভয়ে প্রকাশ্টে ইসলাম গ্রহণ 

করেন নাই; কিন্তু অন্তর তাহার চিরদিনই হযরতের পানে উদ্মুখ হুইয়৷ 
ছিল। সুযোগ বুঝিয়া এখন তিনি হযরতের সহিত যোগ দিয়া গ্রকান্রে 

ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অবুস্ফিয়ানের পক্ষ হইয়া তিনি বলিলেন ? 

“মুহল্মদ, আবুন্মফিয়ান ছিলেন এতদিন কোরেশদিগের নেতা । আঙ্িকার 

দিনে তুমি তাহাকে একটা-কিছু বিশেষ অনুগ্রহ দেখাও, নতুবা তাহার 

পদমর্ধাদা থাকে না।? 

হযরত্ত বলিলেন : “নিশ্চয়ই আমি মে মর্ধাদা তাহাকে দিব।» 

অতঃপর আবুম্ফিয়ানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : “নগরে গিয়া ঘোষণা 

করিয়া দাও, আবুস্ৃফিয়ানের নাম বাহারা করিবে, অথবা তাহার গৃহে যাহারা 

আশ্রয় লইবে, তাহাদের কোন ভয় নাই। এতঘ্যতীত নিজগৃহে যাহারা 
আবদ্ধ থাকিবে, অথবা কা'বাগৃহে শরণ লইবে, তাহার্দিগকেও আজ আমি 

কিছু বলিব ন।” 

আবুন্ম'ফয়ান তাড়াতাড়ি মন্ধায় ফিরিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে 

লাগিলে £ “কোরেশগণ, শোন, মুহণ্মদ দশ হাজার সৈন্য লইয়া আমাদের 
দুয়ারে দগ্ডামান। আজ আর কাহারও নিগার নাই। যেকেহ 

কা,বাগৃহে অথবা আমার গৃহে আশ্রয় লইবে, অথবা নিজ গৃহে আবন্ধ 

থাকিবে, সে-ই আজ নিরাপদ । জানিয়া রাখ £ আমি আর এখন তোমাদের 

দলপতি নই, আমি এখন মুসলমান |” 

কোরেশগণ আতংকে অধীর হইয়া! উঠিল। কেহ বা কা'বাগৃহে, কেহ 

বা আবুন্থফিয়ানের গৃহে ছুটিয়! গিয়। আশ্রয় লইতে লাগিল, কেহ বা তাড়াতাড়ি 

গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। 

প্রত্যুষেই বীরনবী নগর-প্রবেশের আয়োজন করিলেন। বিভিন্ন 
দলপতিদিগকে বিভিন্ন দিক দিয়া মক্কা-গ্রবেশের আদেশ দিলেন, কিন্তু 

কাহাকেও আজ আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন । নিশান উড়াইয়া কাতারে 
কাতারে দেনাদল বীরপদভরে চলিতে লাগিল। সকলের শেষে ক্রীতদাস 

জায়েদের পুত্র ওসামার সহিত হযরত একই উটের পিঠে চড়িয়া নীরবে 

অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কী মহশীয় এই দুষ্ট! ক্রীতদাসের স্ম-আসনে 

আঙ্গ এই সম্রাট অন্য কোন সেনাপতি হইলে আজ কী আড়দ্বরেই 



ও) ৩ মন্কা বিজয় 

না নগর-প্রবেশ উত্সব জম্পন্ন হইত! চতুর্দোলায় চড়িয়া তিনি নিশ্চই 
বিজয়মত্ত সেনাদলের পুরোভাগে থাকিতেন। কিন্তু হযরত চলিয়াঞ্ছেন 

আজ সবার পিছনে সামান্য একটি উটে চড়িয়া! তাও আবার একজন 

ক্রীত্দাসকে পার্থ বসাইয়া। নত মন্তকে ৰিনীতভাবে সকলের আড়াল 

দিয়! বিজয়ী বীর আজ মুখ লুকাইয়া চলিয়াছেন ! ইহা শুধু তাহার পক্ষেই 
সম্ভব- মানুষকে যিনি অকপটে ভালবাসেন-ম'চুষের অজ্ঞানকুত অপরাধকে 

যিনি ক্ষমার চক্ষে দেখেন--সকল বিজয়ের মাঝখানে ধিনি একমাত্র আল্লার 

করুণা-স্পর্শ অনুভব করেন। 

হ্যরতের হৃদয় বাস্তবিকই আজ ভাবের আবেশে বিহ্বল। দীর্ঘ একুশ 
বৎসর ধরিয়া শত অত্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করিয়া বন্ধুর কণ্টকাকীর্নঘ পথ 

বাহিয়া আজ তিনি সাফলোর ন্বর্ণশিখরে আরোহণ করিতেছেন। সকল 
কাটা আজ ফুল হইয়! ফুটিয়া উঠিতেছে। অতীতের কোনো আঘাত 
বা বেদনার কথা আজ তাহার মনে নাই, আজ শুধু সার্কতার আনন্দ_- 
আজ শুধু বিজয়ের গৌরব । আজ বারেবারে তাহার মস্তক কৃতজ্ঞতাভবে 
সব্শক্তিমান আল্লার উদ্দেশে নত হইয়া! পণ়তেছে। 

নগর-প্রবেশের পর হযরত জর্বগুথম শিশ্যবৃন্দকে লইয়া কা+বাশরীফের 

দিকে অগ্রসর হইলেন। পরম ভক্তিভরে কাবার চতুর্দিকে সাতবার প্রদদ্ষিণ 
করিয়। আসিলেন। বনু কোরেশ নরনারী এই সময় কা'বা-গৃহে আশ্রম 

লইয়াছিল, তাহারা! ভয়ে ভয়ে হযরতের গতিবিধির প্রতি নীরবে লক্ষ্য 
রাখিতে লাগিল । তাহাদের মনে আজ মহা ভয়, মহা আতংক। কখন 

কী শান্তি যেন তাহাদের উপর নামিয়া আসে, এই ভাবনায় তাহারা আজ 

ব্যাকুল। আত্মকৃত সকল অপরাধের চেতনা আজ দোযখের অন্নির মত 

তাহাদিগকে দহন করিতে লাগিল । 

হযরত কা'বার অভ্যন্তরে ঞবেশ করিয়া প্রাণ ভরিয়া “শাল্লা আকবার 

ধ্বনি করিতে লাগিলেন; ভক্তবুন্দের কণ্ঠে সে-ধ্বনি রণিয়া রণিয়া ফিরিতে 

লাগল । কাবার আকাশে-বাতাসে তখন শুধুই তৌহিদের তড়িংপ্রবাহ 
খেলিতেছিল। স্তরে স্তরে নুসঞঙ্জিত ৩৬০টি প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি 

পড়িতেই হধরত তাহাদের নিকট অগ্রসর হইলেন এবং নিজ-হস্তের ছড়ির 
হবার! প্রধান দেবমৃত্তিগুলির কপালে মৃদু স্পর্শ দিয়া ৰলিতে লাগিলেন ঃ 

“সত্য আঙ্জ সমাগত । মিথ্যা বিহাড়িত। মিথ্ার বিনাশ অবশ্থস্তাবী ” 
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ইহাই বলিম্না তিনি ওমরকে মৃত্তিগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। 
ওমর হযরতের আদেশ পালন করিলেন। পাষাণ দেবতার অধিকার 

হইতে আল্লার ঘর আজ মুক্ত হইল। আল্লার ঘরে আল্লাহ্ ফিরিয়া 
আসিলেন ! 

নামাযের সময় উপস্থিত হইল । হযরত বেলাম্কে আযান দিতে 

বলিলেন। উচ্ছৃসিত কণে প্রাণ ভরিয়া! বেলাল আযান দিলে”। দলে দলে 
মুসলমানগণ কা"বা-প্রাগণে সমবেত হইলেন। হযরত সকলকে লইয়া 
সেইখানে নামায করিলেন। কোরেশগণ দেই পবিজ্ঞ দৃশ্য দেখিয়! একেবারে 
মুগ্ধ হইয়া গেল। 

নামাধাস্তে হযরতেব দৃষ্টি পড়িল সমবেত কোরেশ নরনারীর প্রতি । 

সকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন : “কোরেশগণ, বল, আজ তোমরা 

কী ভাবিতেছ ?” 
“আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি,৮_-তাহার1 উত্তর দিল। “দীর্ঘদিন 

ধরিয়া আমর! তোমার উপর যে-অত্যাচার করিয়াছি, আজ তুমি তাহার 

কী প্রতিফল দিবে তাহাই ভাবিতেছি। 
আপন স্বজাতি ও স্ব্দশবাসপীর নিঃসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া 

মহাপুরুষের অস্তর করুণায় গলিয়া গেল। এত যে অবিচার, এত যে আঘাত, 

তবু তিনি হাসিমুখে বলিলেন £ “আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনই 
অভিযোগ নাই ! তোমার্দের সব অপরাধ মাপ করিলাম। যাও, তোমরা 

সকলে আজাদ ।” 

এত বড় করুণা-এত বড় মহিমা কে কোথায় দেখিয়াছে? এত 

বড় ক্ষমা কে কোথায় করিয়াছে? প্রতিশোধ গ্রহণের কোন কথা 

নাই, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার কোন মতলব নাই। হাতে পাইক্স/ও 
ধিনি তুধমনকে এমন ভাবে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনি কত মহৎ। 

কোরেশগণের মুখে কোন কথা সরিল না। তাহারা জাগ্রত না ন্বপ্রাচ্ছন্ন, 

বুঝিতে পারিল না। কোন্ এক অলৌকিক যাছুমন্ত্রে তাহারা অভিভূত 
হইয়া! পড়িল। অশ্রুসজল নয়নে তাহারা হযরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া 
উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল £ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রনুলুল্লাহ্ ৷” 

স্থলে জলে, অন্তরীক্ষে ইসলামের বিজর-দুন্দুভি বাজিয়ঃ উঠিল। 
বিশ্ব-প্রকৃতি 'অনিমেষ নেত্র এই দৃশ্তা দেখিতে লাগিল। 
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কত শন্দর-কত অন্তু এই বিজয়! রক্তপাত নাই, ধ্বংস- 
বিভীষিকা নাই; প্রেম দিয়া, পুণা, দিয়া ক্ষমা দিয়া এই বিজয়! 
পৃথিবীর ইতিহাসে বহু চমকপ্রদ বিজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে; 
বু বীর-সেনাপতি বছ দেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্ত 

এতবড রক্তবিহীন মহাবিজয়! কোথাও কেহ দেখিয়াছে কি? এ বিজয় 

নৃতন যুগের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছে; ইহার মধ্যে দিয়া জগতে নব- 
জাতি, নবরাষ্ট্ট ও নবসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ধ কুসংস্কারের চাপে 

পড়িয়া ধরণী এতদিন আড়ষ্ট হইয়! ছিল, পাপ-পংকে তাহার প্রগতি পথ 

কুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বিকৃত নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে মনুত্য-বসতি 
একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই বিজয়ের পর হইতে ধরণী 
আবার নববৈচিত্রো সম্বদ্ধ হইয়!। উঠিল। মহাসাগরের ঢেউ আসিয়া ইহার 
পকল জঞ্জাল ভাসাইয়া লইয়া! গেল; মহাস্থ্যের জ্যোতি; আসিয়া 

ইহাকে আলোকে-পুলকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল , মান্য আবার নৃঙন 
জীবন লাভ করিল। কঠে ফুটল নৃতন ভাষা, বক্ষে জাগিল নূতন আশা, 
চক্ষে লাগিল অনস্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন । জগতের ইতিহাসে তাই ত এ এক 
মহাম্মরণীয় দিন। 

মন্কতাবিজয় তাই কোন বিশেষ একটা দে্বিজয় নয়_ইহা৷ বিশ্বাবিজয়। 
এ বিজয় কোরেশদিগের উপর নয়,_মিথ্যার উপর ইহা সত্যের বিজয়, 
অন্ধকারের উপর ইহা আলোকের বিজয়! নিপীড়িত ধরণী যুগযুগ ধরিয়া 

এই মুক্তি-ফৌজেরই স্বপ্ন দেখিতেছিল এই দিথিজয়ী মহাপুরুষেরই 
প্রতীক্ষা করিতেছিল। 
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মন্ধাবিজয়ের পরে 

মক্কা-বিজয়ের পরের দিন 

কাল আর আজ! কত পার্থক্য! কত ওলট-পালট! কাল যেখানে 

প্রাণহীন পাষাণ-গ্রতিমা পূজা হইয়াছে, আশ সেখানে তৌহিদের কল- 
ঝংকার উঠিতেছে! কাল যাহাবা দেবতাকে আপন জানিয়া মানুষকে দূরে 

ঠেলিয়া দিয়াছে আজ তাহারাই দেবতাদদিগকে নির্বাদিত করিয়া মানুষকে 
বুকে টানিয়৷ লইতেছে! কাল ছিল যে পরম শত্র, আজ সে হইয়াছে 
অস্তরতম বন্ধু! নিয়তির কি বিচিত্র পরিহাস। 

মন্কা-বিজয়ের পর হযরত নগরবাসীর্দিগের নিকট সাধারণ ক্ষমা ও 

অভয়বাণী ঘোষণা করিলেন। আবুন্ুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা_ওহদ-যৃদ্ধে যে 
হামজার হংপিণ্ড চিৰাইয়া খাইয়াছিল, সেও আজ ক্ষমা পাইল। ফোজালা 

নামক এক পাষণ্ড কা'বা প্রণক্ষিণের সময় হযরতকে হত্যা করিবার চেষ্টা 

করিয়া ধরা পড়িয়াছিল। মহানবী আজ তাহাকেও ক্ষমা করিলেন। 

আবুযহলের পুত্র ইকরামা-যে এই হত্যার বড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং 

প্রাভয়ে সমুদ্র তীরে পালাইয়া গিয়া একখানি বিদেশগামী জাহাজে দেশত্যাগ 
করিতে উদ্ধত হইয়াছিল তাহাকেও তিনি অভয় দিয়া ফিরাইয়৷ আনিলেন। 

'রহমন্াক্লল-আলামিনে'র করুণ।ধাবায় আজ প্রত্যেকের হায় অভিসিক্ত 

হইয়া উঠিল। 

নগর-সীমার মধ্যে হযরত বক্তপাত নিষেধ করিয়। দিলেন। কিন্তু 

খোজাগণ ব্বপক্ষীম় দগের বিজয়ের ্থুযোগ লইয়া ধনি-বকর গোত্রের কতিপয় 
লোককে সহসা আক্রণণ করিয়া বসিল এবং একজনকে নিহত করিয়া 

পূর্বপোধিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। সংবাদ শ্রবণ মাত্র হযরত 

খোজাদিগকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন এবং বলিয়া দিলেন ঃ পনিহৃত 

ব্যক্তির রন্তুপণ আমি নিজ হইতে দিতেছি; কিন্তু সাবধান, এখন হইতে 

সে-কেহ নরহত্যা করিবে, তাহাকে নিজের রপ্ত দিয়া ক্ষতিপূরণ করিছে 
হইবে । 



চর মক -বিজয়ের পরে 
মক্কার উপকণ্ঠে কতিপয় গোত্র বাস করিত। হযরত তাহাদের 

নিকটেও শাস্তির বাণী প্রেরণ করিলেন। বীরবর খালিদকে বনি-বাজিমা 
গোত্রের নিকট পাঠান হইল। খালিদ? গিয়া তাহাদিগকে ইসলামের নামে 
আহ্ষান করিলেন। কিন্তু ব্ন-যাঞ্জিমাগণ তাহার প্রত্যুত্তরে খালিঘের 
গ্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার আরম্ভ করিল। যুন্ধমনাঃ খালিদ এ ধৃষ্টতা সহ 
করিতে পারিলেন না। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইল এবং বনি-যাজিমার্দিগের কয়েকজন লোক প্রাণ হারাইল। হযরতের 
নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন তিনি খালিদের উপর অত্যস্ত রুষ্ট 
হইয়া! উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন £ 'ইয়৷ আল্লাহ্, তুমি জান, খালিদের 
এই কার্ধের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই।” এই বলিয়া তিনি উপযুক্ত 
রক্তপণসহ আলিকে বনি-যাজিমার্দিগের নিকট পাঠাইয়! দিলেন। আলি 

গিয়া বনি-যাজিমারদিগের প্রতি হযরতের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন 

এবং উপযুক্ত পণ অপেক্ষাও কিছু বেশী অর্থ তাহাদিগকে দিলেন। 
বনি-যাজিমাগণ যখন দেখিল হযরতের মনে কোন অসদভিপ্রায় নাই, তখন 

তাহারা শাস্ত হুইল এবং হযরতের উদার ব্যবহারে মুগ্ধ রা ইসলাম 
গ্রহণ করিল। 

বিজয়ের উন্মাদনা প্রশমিত হইলে দলে দলে লোক আসিয়া হযরতের 

নিকট দীক্ষা লইতে লাগিল। অবিশ্বাসী নরনারীর অস্তরের অবরুদ্ধ 

ভক্তিপ্রেম আজ যেন গৈরিক-নিঃআবে ঢালিয়া পড়িল। ভক্তপ্রবর 

আবুবকর তাহার শুভ্রকেশ কুজপৃষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা আবু কোহাফাকেও হযরতের 
নিকট লইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই; 
পৌত্বলিক বেশেই তিনি এতদিন মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। আবুবকর 
যখন তাহাকে অ'নিয়া হযরতের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন হযরত 

সসস্ত্রমে উঠিয়া ফাড়াইলেন এবং আবুবকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন £ 
"কেন উহাকে এখানে টানিয়া আনিয়! কষ্ট দিলে? আমাকে বলিলে ত 

আমিই নিজে উহার নিকটে যাইতাম!” এই বলিয়া বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া 
হযরত নিজের পাশে আনিয়া বসাইলেন এবং তাহার হাতশানি আপন বুকে 
আকর্ষণ করিয়া বলিলেন ; “আল্লার জত্যধর্মকে এইবার গ্রহণ করুন?" 

বৃদ্ধ ভক্তিগদ্দগদচিত্তে সম্মতি জানাইলেন; কম্পিত ওষ্টে তিনি 

কলেমা-শাহাদৎ পাঠ করিলেন; «আশ হাদো-আল্-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু 



বিশ্বনবী ৩০৮ 

ওয়াছাদাহু লা-শারিকালাহু ওয় আশহাদো আরা মুহাম্মাদান আবু 
ওয়া রন্থুলুহু।” (সাক্ষ্য দিতেছিঃ আল্লাহ্ ছাড়া কেহই উপাশ্] নাই, 
তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে মৃহন্মদ তাহার 
বান্দা ও রন্মল।) 

মক্কার বাহিরের দিকে হযরতের দৃষ্টি পঞিল। বছদিন পরে দ্বদেশের 
বুকে ফিরিয়া আনতে পারিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। মক্কার আকাশ- 

বাতাস ও পথ-প্রাস্তব আজ তাহার বড় ভাল লাগিল। উচ্ছ্বাসভরে তিনি বলিয়! 

উঠিলেন £ “হে আমার প্রিয় জন্মভূমি, পৃথিবীর মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে 
ভালোবাসি । আমার স্বদেশবাসী আমাকে তাডাইয়া না দিলে আমি কখনও 

তোমাকে পরিত্যাগ করিতাম ন11” 

কা'বা-শরীফের চতুরিকে যে সীমা-প্রাচীর ছিল, তাহা ভাঙিয়া পড়িয়া" 
ছিল। হযরত তৎক্ষণাৎ তাহা মেবামতের ব্যবস্থা করিলেন। ওসমান- 

বিন্তাল্হা ছিলেন কা'বাশরীফের চাবি-রক্ষক । হযরত তাল্হাকে ডাকিয়া 

কা'বার চাবি পুনবায় তাহারই হন্তে অর্পণ করিলেন। হামজা ছিলেন 

জমজমের পানি সবব্রাহ্েব কর্তা; হযরত তীহাকেই সেই পদে বহাল 

রাখিলেন। 

এই সব ছোট-খাটেো অনেক ব্যাপারের মধ্য দিয়া হযরতের সহৃদয়তা 

কোরেশদিগের অন্তর স্পর্শ করিল। তাহারা বুঝিল, হযরত মক্কাকে তাহাদের 

মতই ভালোবাসেন এবং কাহারও সন্মান বা প্রতিপত্ত নষ্ট করা তাহার 

উদ্দেশ্ট নয়। 

স্থযোগমত হযরত মক্কাবাসীদিগকে লইয়৷ এক সভা করিলেন! নেই 

সভায় তিনি এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন। কোরেশদিগকে সাম্য, 

মৈত্রী ও একতার বাণী শুনাইলেন। বলিলেন: হে কোরেশগণ, অতীত 

যুগের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা মন হইতে মুছিয়া ফেল। কৌলিন্ের গব 
ভুলিম্া যাও। সকল এক হও। সকল মানুষই সমান-এ কথা বিশ্বাস 

কর। আল্লাহ্ বলিতেছেন £ 

“ছে মানব, আমি তোমাদের সকলকেই ( একই উপাদানে ) স্ত্রী-পুরুষ 

হইতে স্থজন করিয়াছি এবং তোমাদ্িগকে বিভিন্ন গোত্রে ও শাখার 

পৃথক করিয়াছি__যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার 1” ». 

এইরূপে সকল গ্লানি ও সকল মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া আনিস 



৬০৯ ,  অবাবিজয়ের পরে 

হযরত কোরেশ-জ্রাতির অন্তরে দিলেন এক নূত্তন ইদ্মই-আযম্। সকল 
ভেজ্ঞান দূর করিয়া গ্রাণে প্রাণে দিলেন এক অভিনব গ্রেমের বন্ধন! বক্ষে 

দিলেন নৃতন আশা, কে দিলেন নৃতন ভীষা, বাহুতে দিলেন নৃতন 
বল। নয়নে দিলেন নৃতন স্বপ্ন। এক নূতন মহাজ্াতির বীজ আরবের 
মরুবক্ষে সেদিন প্রোথিত হইল। 



পরিচ্ছেদ ; ৫৪ 

হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান 

মন্কা-বিজয়ের পর হযরত রন্থুলে-কমকে আরও কয়েকটি অভিযানে যোগদ|ন 

করিতে হইয়াছিল। 

হাওয়াজিন নামক একটি শক্তিশালী বেছুঈন গোত্র বহুদিন হইতে হযরতের 

বিরুদ্ধাচরণ করিয়। আপিতেছিল। মন্ধার দক্ষিণ-পূর্বদিকে তায়েফের 
নিকটবর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চলে ছিল তাহাদেব বসতি। শানা-প্রশাখায় ইহারা 
পল্পবিত হইয়া ছিল। কোবেশদিগের ন্যায় ইহাবাও ছিল পৌত্তলিক | 

মন্কা-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে ইহারা আরবেব বিভিন্ন গোত্রকে হযরতের 
বিরুদ্ধে সাহাধ্য করিয়া আসিয়াছে । এতদিন মক ছিল কে!রেশদিগের হাতে, 

তাই তাহার! নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিত। কিন্তু যখন দেখিল, মুহম্মদ 

যা জয় করিয়! লইয়াছেন এবং কোবেশ ও অন্ান্ট পার্খববত্ঁ গোত্র ইসলাম 
গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাবা বিপদ গণিল। মুসালমগণ তাহাদিগকেও 

আক্রমণ করিতে পারে, এই আশংকায় তাহার! কালবিলম্ব ন করিয়। হযরতের 

বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আয়োজন করিল। 

তায়েফের বনি-সকিফ. গোত্রও হাওয়াজিনদিগে সহিত যোগ দিল। এক 

বিরাট শক্তিশালী অভিযান রচনা করিয়া তাহারা হুধরতের বিরুদ্ধে অগ্রসর 

হইল। 

বাদ শুনিয়। হযরত তাড়াতাড়ি মন্তা হইতে স্দলবলে বঞ্চিত হইলেন। 

দেড় হাজার মর্দিনাবাসীর সহিত এবার ছুই হাজাব নবদীক্ষিত কোরেশ-বীরও 

যোগ দিল। বলা বাহুল্য, এই দলের মধ্যে আবুন্ুফিয়ান প্রমুখ কোরেশ 
নেতৃবন্দও ছিলেন। কী অপুর পরিধর্তন। সারাজীবন ঘিনি পৌতলিক 

দিগের নেতারপে হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। তিনিই আত হযরতের 

ডক্তরূপে পৌতলিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিলেন | 
মা-বিন্জাবাল নামক জনৈক কুরআন-বিশারঘ তকণ মগ্দিনাবাসীফে 

হযরত তাঁহার অবর্তমানে মন্তার মু'আল্িম নিযুক্ত করিলেন। আত্মার নামক 

আর একজন ভরুণ ফোরেশ-মুসলিমকে মন্ধার শাসনকর্তা নিজ জবা হল] 
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মন্ধা হইতে দলে দলে মুপলিম সৈন্য বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া কুচ করিয়া 
চলিল। এই দৃশ্য দেখিয়! মুসলিম সেনাদল মনে মনে একটু গধিত হইয়া 
উঠিল। চার-পাঁচ হাজার শক্রর বিরুদ্ধে বারে! হাজারের এই অভিযান। 
জয় ত ন্গুনিশ্চিত ! 

কিন্তু আ'লীমূল-গায়িব আল্লাহ্ বুঝি অলক্ষ্য হইতে একথা শুনিতে পাইয়া 
তাহাদের উপর অসস্তষ্ট হইলেন। জয়-পরাজয়ের মালিক ত মানুষ নয়। 

আল্লার ছকুম না হইলে মানুষের সাধ্য কী যে কিছু করে! আল্লার ইচ্ছার 
সহিত যুক্ত না হইলে মানুষের সব আশা, ভরসা, সব শক্তি, সব অহংকার 
ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। মুসলমানগণ কি তাহা তখনও শিখে নাই? না 
শিখিয়া থাকিলে, তাহাদিগকে ইহা শিখাইতেই হইবে । 

“হোনায়েন” নামক উপত্যকায় পৌঁছিয়! মুসলমানগণ রাত্রিষাপন করিল । 
ইহার কিছু দূরেই 'আওতাদ” নামক স্থানে হাওয়াজিন সৈন্য অবস্থান 

করিতেছিল। তাহারা! যখন জানিতে পারিল যে, মুসলমানগণ হোনায়েনে 

পৌছিয়াছে, তখন তাহারা প্রস্তত হইয়া পথের ধারের পর্বতগুলিতে 
আত্মগোপন করিয়। রহিল । 

পরদিন ভোরবেলা মুনলিম সৈন্য হোনায়েন ত্যাগ করিয়া চলিল। চিত্ত 

তাহাদের ভাবনাহীন, গতি তাহাদের নিঃশংক নিরংকুশ। সহসা পথের 

দুইধার হইতে হাওয়/জিনগণ মুসলমানদিগকে অতকিত আক্রমণ করিল। 

বৃষ্টিধারার ন্যায় তাহাদের উপর তীরবর্ষণ হইতে লাগিল। ভীষণ বিপদ! 

অপ্রন্তত ও অপরতর্ক অবস্থায় কী করিবে তাহারা? দিশাহারা হইয়া তখন 

সকলে যে-ষেদিকে পারিল, পালাইতে আরম্ভ করিল । 

মুসলমানদিগের সকল অহংকার পথের ধুলায় লুটাইয়৷ পড়িল। এমন 
অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদিগকে যে এই হীন লল্জাস্কর পরাজয় বরণ করিতে 

হইবে, স্বপ্পেও তাহারা ভাবে নাই। এতদিন সংখ্যায় অল্প হইয়া বন্থ- 

সংখ্যক শত্রসেনাকে জয় করিবার অভিজ্ঞতাই তাহারা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু 
সংখ্যাধিক্যের মধ্যে যে শক্তি নাই-_এ সত্য তাহারা কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে 
উপলব্ধি করে নাই। আজ গর্বস্বীত মুসলমান নিজে ঠেকিয়া৷ সেই সত্য 

স্বাক্গংগম করিল। তাহার! পরিষ্কার বুঝিল, অল্পসংখ্যক হইলেই যে মানুধ 
পরাজিত হয়, তাহাও যেমন সত্য নয়; অধিকসংখ্যক হইলেই যে জয়লাভ। 

কয়! ধায় ভাহাখ তেমনই লতা নয়। 



বিশ্বনবী ৬১২ 

হযরত সবার পিছনে দুল্ছুলের, উপর সওয়ার হইয়া! আসিতেছিলেন । 
মুসলমানদিগের এই ছুর্গতি দেখিয়া তিনি চীংকার করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ 

“কোথা চলিয়াছ? ফিরিয়া দাড়াও। এই যে আমি এখানে ।” হযরতের 
পার্খেই ছিলেন আব্বাস। তিনিও উচ্চৈঃন্বরে সকলকে ডাকিয়া ফিরাইতে 
লাগিলেন । মুসলমানগণ আত্মস্থ হইয়। কিরিয়! দাড়াইল। 

তখন আবার নৃতন ব্যহ রচিত হইল। প্রচণ্ডবেগে মুসলমানগণ হাওয়া- 
জিনদিগকে আক্রমণ করিল। হাওয়াজিন .সনা বেশিক্ষণ সে আক্রমণ সহ্য 

করিতে পারিল ন1$ রণে ভংগ দিয়! তাহার! পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 

এমনভাবে তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল যে, রসধপত্র ত দুরের কথা, 
নিজেদের স্ত্রীপুত্রকন্তাদিগকেও সংগে লইয়া যাইতে পারিল না। বহু 
সংখ্যক উট ছাগ ও মেষ এবং বহু পরিমাণ রৌপ্য মুসলমানদিগেব হস্তগত 
হইল। কয়েক হাজার সৈন্য ও নরনারীও বন্দী হইল। 

এইখানে ওহদ-যুদ্ধের কথা ম্বতঃই আমাদের মনে পড়ে। ওহদ এবং 

হোনায়েন__দুইটিই মুসলমানদিগের দারুণ শিক্ষাক্ষেএ। ওহদে তাহারা 

জয়ী হইয়া পরমুহূর্তেই পরাজিত হইয়াছে, হোনায়েনে তাহারা পরাজিত 

হইয়। পরমৃছূর্তেই জী হইয়াছে । ভাগ/চক্রের উত্থান-পতনে নিজেকে 

কেমন করিয়া সামলাইয়া লইতে হয়, উভয়ক্ষেত্রেই মুসলমানেরা তাহা ভাল 
করিস্বাই শিথিক়্াছে। ওহদে শিখিয়!ছে নেতৃ-আদদেশ লঙ্ঘন করিবার শোচনীয় 

পরিণ[ম) হোনায়েনে শিখিয়াছে অহংকার করিবার মারাত্মক কুফল। মুসল- 

মানদিগের ঈমানের পরীক্ষাও এই ছুই স্থানে ভীষণ ভাবে হইয়া গিয়াছে। 
মুহস্মদ যে সত্যসত্যই আল্ল।র প্রেরিত রন্ুল, আঙ্গাহ্, যে তাহার নিত্য-দহচর 
এবং পরম বন্ধু, সম্পদ্দেববিপর্দে আলোকে আধারে তিনি যে তীহাকে চালন! 

করিতেছেন, ঠ্াহার সাহাযা এবং করুণা ব্যতীত কোন কিছুই যে সম্ভব নয়, 

এ সত্য উভয় স্থানে স্ুপ্রক্ট হইয়া উঠিয়াছে। হোনায়েনের যুদ্ধ সম্পর্কে 

কুরআনের যে-আয়াত নাজিল হয়, তাহাতেও আল্লাহ, এই কথাই 

বলিতেছেন £ 

“নিশ্চয়ই আল্প/হ. তোমাদিগকে বহু যুদ্ধে সাহাধ্য করিয়ছেন-_-বিশেষ 
করিয়া হোনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যা দেখিনা 

গধিত হইয়াছিলে। কিন্তু সংখ্যাবহলতা তোমাদিগকে একটুও উপকার 
কয়ে নাই; এই বিশাল পৃথিবী তোমাদের কাছে তখন অভ্র সংকীর্ণ বোধ 
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হইয়াছিল) কাজেই তোমরা পৃষ্টপ্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গিয়াছিলে। 
তারপর আল্লাহ, তাহার পয়গঞ্ধরের উপর এবং বিশ্বাসীর্দিগের উপর 

করুণা বর্ণ করিলেন এবং অগণিত সৈন্য । ফিবিশতা ) পাঠাইলেন-_ 

যাহা তোমরা! দেখিতে পাও নাই_এবং তাহাদের দ্বারা তিনি 

অবিশ্বাসীদ্িগকে শাস্তিনান করিলেন। এবং ইহা অবিশ্বাসীদিগের 
যোগ্য পুরন্কার 1” __ (৯ ২৫-_-২৬) 

হাওয়াজিনগণ পালাইয়া গিয়! তায়েফ নগরে আশ্রয় লইল। 
আল্হিজারা নামক উপত্যকায় বন্দী ও লুষ্ঠিত ভ্রব্যপপ্তার রাখিবার 
বাবস্থ। কখিযা হযরত তায়েফ অবরোধ করিলেন। হায়েফের ছৃর্গ তখনকার 

দিনে খুব সুরক্ষিত ছিল। সুদক্ষ তীরন্দাজ বলিয়া! তায়েফীদিগের সুনাম 

ছিল, তাছাড়া তাহারা একপ্রক'র আগ্নেরর অস্ত্রেেও ব্যবহার জানিত। 

ছুর্গমধ্য হইত তায়েকী সৈম্ত তীর এবং অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। কিন্তু মুসলমানদিগের তাহাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি হইল ণাঁ_ 
তাহার একটু দুধে সরিয়। রহিল। তবে ইহাও সত্য যে, এই অগ্রিবাণের 
ভয়ে তাহার] হুর্গ আক্রমণ করিতেও পারিল না। 

দুই অঞ্তাহ যাবত মুমলমানগণ দুর্গ অববোধ করিয়া রহিল; ইহা 

ছাড়া আব কিছুই করিতে পারিল না। দুর্গেব চতুর্দিকে অসংখ্য আঙ্র- 

বাগের অবস্থান হেতু তায়েফীর্দিগের বেশ স্ুবিধ। হইয়াছিল) আবরণের 
আড়ালে থাকি! তাহার। তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। হযরত এই অন্পুবিধা 

দূর কবিপার জন্য ভ্রাক্ষাকুঞ্তী কাটিয়া! ফেলিবার হুকুম দিলেন। এমন 

মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া তায়েফ-নেতাগণ বিচলিত হইয়া 
পড়িল। হযরতের নিকট দূত পাঠাইয়া এই কাধ হইতে বিরত থাকিবার 
জন্য তাহারা তাহাকে অনুরোধ করিল। হযরত বিনাসর্তে তাহাদের এই 
অন্থবোধ রক্ষা করিলেন। তবে নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন £ 

“তায়েক'নগরে যে-সমন্ত ক্রীতদাস আছে, তাহারা যদি বাহিরে আসিয়া 

মুদলম।নদিগের সহিত যোগ দেয়, তবে তাহারা মুক্ত ।” 

এই ঘোষণা-বাণীতেও তায়েফ-নেতৃবৃন্দ উদ্ছি্ন হইয়া উঠিল। অনেক 

ক্রীতদাসই পালাইর! হযরতের শিবিরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইসলামের 

গুপ্ধ শক্তি তায়েকবাসীদের অন্তরে এই প্রথম ক্রিয়া করিল। 

আবরোধে কোনই ফল হইবে না দেখিয়া হযরত অবরোধ তুলিয়া 



বিশ্বনৰী ৩১৪ 

লইয়া হিজরায় ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন অবরোধই শক্রজয়ের 
একমান্্ব পন্থা নছে। বন্ধন দিয়া যাহাধিগকে ধরা গেল না, মুক্তি 
দিয়! তাহাদিগকে ধরিতে হুইবে। 

হিজরায় ফিরিয়া আসিতেই একটি ব্যাপার ঘটিল। বন্দীদিগের মধ্য 

হইতে জনৈক বৃদ্ধাকে সংগে লইয়া একজন দেহরক্ষী সৈন্য হযরতের 
নিকটে আসিয়া বলিল: “হযরত, এই বৃদ্ধা বলিতেছে, আপনি তার 

ছুধ ভাই। সত্য কি?” 
হযরত দেখিলেন, এই বৃদ্ধা সত্যসত্যই শায়েমা_ শৈশবে বাহার 

কোলে তিনি চড়িয়া বেড়াইয়াছেন। হযরত অমনি শায়েমাৰ বন্ধন মুক্ত 

করিবার আদেশ দিলেন; তারপর আদর করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া 

বসাইলেন এবং সংগে করিয়া মদিনায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শাম্লেম! 

তাহাতে রাজী হইলেন না। তখন হযরত তাহাকে প্রচুর উপঢৌকন সহ 
আপন আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন | 

এই ব্যাশার লক্ষ্য করিয়া হাওয়া'জনদিগের মনে খুব আশার সঞ্চার 
হইল। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাহারা হযরতের নিকট পাঠাইয়া 

দিল। তাহারা আসিয়। বলিল £ “এই বন্দীদিগের মধ্যে আপনার ছুধ ভাই, 
দুধ-ভগিনী এবং তাহারদেব আত্মীয় -ম্বঞ্জন রহিয়াছে । ছোট বেলায় আপনাকে 

আমরাই লালন-পালন করিয়াছিলাম। এখন আপনি কত উচ্চ, আর 
আমরা কত তুচ্ছ! অতীতের কথা মনে করিয়া আজ আমাদের প্রতি 

সদয় ব্যবহার করুন 1১ 

হযরত এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারলেন না। বলিলেন ঃ 

“তোমরা! কোনটি ফিরাইয়া চাও? স্ত্ীপুত্রদিগকে, না তোমাদের ধন- 

সম্পদকে ?” 

দুতগণ বলিল £ 'ন্ত্ীপুত্রদিগকে ।  স্ত্রীপত্রের বিনিময়ে আমরা অন্ত 
কিছু চাহি না।” 

হযরত বলিলেন £ “আগামী কল্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও । আজ 

আর কিছুই বলিব না ।” 
পরদিন দুতগণ আবার হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। হুঘরত 

গুসলমানদিগকে 'ঢাবিরা বলিলেন 8 ' “ইহাদের নিকট আমি” চিয়খণী। 
আমার ইচ্ছা, বন্ধীদিগকে বিনাপণে মুক্তি গোই। তোখাদের মত কী” 



৩১ হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান 

হধরতের ইচ্ছায় কেহই বাধা দিল না। সমুদয় বন্দী নরনারী বিনাপণে, 
বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করিল। 

এই মুজিদানের ফল কী হইল, কৌতূহলী পাঠক তাহা লক্ষ্য করিতে 

থাকুন। 

যুদ্ধলব ভ্রব্যাদি হযরত তখন সৈশ্যাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া 

দিলেন। এবার মদিনাবাসীদিগকে তিনি কিছুই দিলেন না সমস্তই 
মন্কার নবদীক্ষিত কোরেশ সেম্দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। 

মদিনাবাসীদিগের মধ্য অনেকে ইহাতে একটু হ্ুপ্ন হইলেন। কিন্ত 
হযরত সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন “কোরেশগণ সারাজীবন আমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইহপরকাল উভয়গিক দিয়াই দারুণ ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে; 
কাজেই তাহাদের প্রতি আমি এই অনুগ্রহটুকু দেখাইতেছি। আর এই 

অনুগ্রহ এমন কী-ই বা বেশি! ছাগল-ভেড়া লইয়া ইহারা ফিরিয়! যাইবে, 

আর তোমরা আল্লার রস্ুলকে লইয়া! দেশে ফিরিবে 1” 
মর্দিনাবাসীরা এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাছারা আশংকা 

করিতেছিলেন, হযরত বুঝি বা এখন হইতে মক্কার কোরেশদিগের সংঙ্গে বাস 
করিবেন। কিন্তু এই ঘোষণার পর সকলের মন হইতে সেই অমূলক 

আশংকা দূর হইয়া! গেল। 
এদিকে হযরতের মহাম্ভবতার পরিচয় পাইয়া হাওয়াজিন-নেতা 

মালিক' আর স্থির থাকিতে পারিল না; হযরতের নিকট আসিয়া সদদলবলে 

স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিল। শুধু তাই নয়, যে-তায়েফবাসীদিগের সঙ্গে 

মিশিয়। এতদিন তাহারা! হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, এইবার সেই 
তায়েফবাসীদিগের বিরুদ্ধেই তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়! দিল! দিনে দিনে 

এমন হইল যে, তায়েফবাসীদ্দিগের ঘরের বাহির হওয়া অথবা পগুচারণ 

করা দায় হইয়া! উঠিল। মুসলিম সৈন্যদ্বারা তায়েফ-দুর্গ অবরোধ অপেক্ষা 
তায়েফবাসীদিগের আপন লোক দ্বার! এঅবরোধ অধিকতর কৌতুহলপূর্ণ 
নছে কি? 

তারপর কী হুইল? একটু পরেই বলিতেছি। 



পরিচ্ছেদ ; ৫৫ 

তাবুক অভিযান ও তন্যান্ ঘটন। 

নবম হিষরী পড়িল! 

এই হিযিরীর প্রধান সামরিক ঘটনা তাবুক-অভিষান। হযরতের জীবনে 
ইহাই শেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ | 

মদিনায় ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পর হযরত জানিতে পাবিলেন, 

রোম-সঘাট হিরাক্রিয়ান মদদিনা' আক্রমণের জন্ প্রস্তুত হইতেছেন। অতি 

প্রাচীন কাল হইতেই আরবদেশ জয় করিবার বাসনা রোম-সমাটদিগের 
মনে জাগিয়া ছিল। কিন্তু কোনদিনই তাহাদের সে-সাধ পুর্ণ হয় নাই। 
সমাট হিরাক্রিয়াস আবার নৃতন করিয়া এই আরব-জয়ের স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিলেন। মুতা-অভিযানের অক্ৃতকার্যতা তাহার মনের সংকল্পকে আরও 
বলিষ্ঠ করিয়৷ তুলিল। এবার অধিকতর ব্যাপক ভাবে তিনি এই কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করিলেন । 

সমস্ত সিরিয়া প্রদেশ হইতে অসংখ্য সৈন্ত সংগৃহীত হইতে লাগিল। 
সৈম্যদিগের এক বসরের বেতন অগ্রিম ওয়া হইল। লাখম, জুজাম, 

গাসান প্রভৃতি গোত্রও রোমানদিগের সহিত যোগ দিল । 

কিছুদিনের মধ্যেই হযরত জানিতে পারিলেন, বিরাট বাইজাণ্টাইন 

বাহিনী মর্দিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিয়াছে এবং তাহাদের অগ্রগামী সেনাদল 

'বেল্কা' পর্যস্ত পৌছিয়াছে। 
সংবাদ শুনিয়৷ হযরত মুসলমানদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। 

এবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন-_রোমামন্দিগকে বাধা! দিবার জগ 

সিরিয়াতে অভিযান করিতে হইবে। 
একে ত' গ্রীন্মকাল, তাহাতে পথ অতি দীর্ঘ ও বন্ধুর। কিদ্তু ইসলামের 

অনুয়ক্ত ভত্তবুন্দের মনে কোনই হুর্বলতা নাই । হযরতের আদেশ শ্রব্ণমাতরই 

তাহারা যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তত হইলেন । 

হুদরতও এবার বিরাটভাবে আয়োজন করিলেন। মন্ধা'জঙ্গের পর 

আরবের বহু গোত্র তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। হযরত সকলকেই * 

সৈল্ক দ্িয়। সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। দলে দলে লোক 



৩১৭ তাবুক অভিযান ও অন্যান্ত ঘটনা 

আসিয়া সৈনা-শ্রেণীতে ভতি হইতে লাগিল। প্রায় চল্িশ হাজার সৈম্থ 
সংগৃহীত হুইল, ত্মধো দশ হাজার অশ্বারোহী । 

এতবঢ বিরাট বাহিনীকে রক্ষা ও চালনা করিতে হইলে বনু অর্থের 
প্রয়োজন। কিন্তু সে অর্থ কোথায? 

হযরত অর্থের জহ্যও ভক্তবুদ্দের নিকট আহবান পাঠাইলেন। এ 
আহ্বান বিফল হইল না। আল্লাব নামে-_ ইসলামের নামে-ভক্তগণ 
অকাতবে অর্থ-সাহাযা করিতে লাগিলেন । সে এক অপরূপ দৃশ্ঠ! ক কত 
দান কবিতে পাবে, তাহারই যেন পাল্লা চলিতে লাগিল। ওমর নিজের 

যাবতীয় সম্পত্তিকে ছুইহাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ আনিয়া হযরতের 

চরণে উপহার দিলেন। যে কোন সদানুষ্ঠানে দান করিবার জন্য আবু- 

বকরের খ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল। পওমব ভাবিলেন এইনাব বুঝি তাহার 

দানই সকলের দির্ঘস্থান অধিকার কবে। কিন্ধ তাচা হইল কৈ! দানবীর 
আবুবকর হার যথাসর্বষ্ব আনিয়া হধনতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। 

হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন £ “তোমাব পবিবারবার্গব জন্য কী রাখিয়' 

আসিলে ?” ভক্তকুলশিরোমণি অম্নান-বদনে উত্তর দিলেন: “আল্লাহ, 

আর তার রস্থলকে !” 

ওসমানের দানও সামান্য নয়। তিন দিতেন এক সহশ্র উট, সত্তরটি অশ্ব 

এবং এক সহন্ত্র স্বর্ণমুদ্রা । 

হায়! এই মুপলমানদ্িগের বংশধরই কি আমরা! আজ ইসলামের 
জন্য_ জাতির জন্য_-কল্যাণ-কর্মের জন্য মুসলমানের অর্থাভাব! কিন্তু 

সত্যিকার অর্থাভাব ত এনয়! দানের অভাব নয়-_প্রাণের অভাব! প্রাণ 
শুকাইয়া গেলে মানুষের এই দশাই ঘটে। হম্ত তখন দান করিতে চাহে ন!। 

সংগৃহীত অর্থ ছ্বারা হযরত যথাসাধা সাজ-সরঞ্লাম ও রসাপত্র ক্রয় 
করিলেন। তবু অস্ত্রশস্ত্র অভাবে বহু মুসলমানকে সৈন্য-শ্রেণীতে 

ভন্তি করা গেল ন|। স্বদেশ ও স্বধর্মের এই চরম দুর্দিনে তাহার] সে 

কোন কাজেই লাসিলেন না, এই খেদে তাহারা বালকের ন্যায় ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত বিগলিত হইয়া পড়িলেন। 

অবশেষে তাহাদেরও ব্যবস্থা হইয়া গেল। যুদ্ধের পোষাক ও অন্ত 
কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল । সকলে তখন বিস্মিল্লাহ বলিয়া 

রওয়ানা হুইলেন। 
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চল্লিশ হাজার মুসলিম-বীরের এই বিশাল বাহিনী যখন নিশান উড়াইয়। 
কাতারে কাতারে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন একটা দেখিবার মত 
দৃশ্ত হইল বটে! এতবড় বিপুল বাহিনী মুসলমানগণ ইহার পূর্বে আর 
কখনো বাহির করিতে পারে নাই। 

বীরবর আলি এবার এই অভিযানে যোগ দিতে পারিলেন না। মদদিনা- 
রক্ষার জগ হযরত তাহাকে রাখিয়া গেলেন। 

বহু ক্লেশ স্বীকার করিবার পর হযরত সকলকে লহইয়া সিরিয়ার তাবুক 

নামক প্রান্তরে উপনীত হুইলেন। 

মুসলমানদিগের এই বিপুল সমরায়োজন দেখিয়া তথাকার খুষ্টান 

দলপতি্দিগের চমক ভাঙিল। এতদিন তাহারা হযরতের শক্তি ও সামর্থ্য 

সম্বন্ধে একট! হীন ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। এখন দেখিল-_ 

লোকবলে ও শৌরধববীর্যে ইনি ত কম নন! রোমের রাজকীয় বাহিনীর 

সহিত যুদ্ধ করিবার মত শক্তি, সাহস ও যোগ্যতা ধে ই'হার আছে, এইবার 
তাহ! সকলে উপলব্ধি করিল! রোম-সম্রাটকে তাহারা একথা জানাইয়া 

দিয্সা যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিল। 

চল্লিশ হাজার মুসলিম বীরের সহিত যুদ্ধ করা সোজা নয়। চল্লিশ 

হাজার সৈন্য যদি এই যুদ্ধে আসিতে পাবে, তবে কমপক্ষে আরও বিশ 
হাজার সৈন্য তাহার রক্ষিত আছে। যে-ব্যক্তির অংগুলি-সংকেতে অর্ধ 

লক্ষেরও বেশী লোক অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, সে-ব্যক্তির শক্তি নিশ্চয়ই 

তুচ্ছ নয়। তাহার সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে যাওয়া নিছক আহাম্মুকি। 

ইহাই ভাবিয়া হিরাক্িয়াস ভীত ও সংকুচিত ইইয়া পড়িলেন। যুদ্ধসাধ 
তাহার মিটিয়! গেল। সৈন্যদিগকে লইয়া অচিরে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

রোমানদিগের পৃষ্টগ্রার্শনের পর তাবুক ও তৎপার্ববর্তা থুষ্টান ও 
ইহুদী সম্প্রদায় খুব ভীত হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ তাহারা হযরতের 
নিকটে আসিয়! বশ্যতা স্বীকার করিল: অনেকে মুদলমান হইয়া গেল। 
হযরত ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার্দের অসহায় 
অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে পরাজিত বা নিহত করিনা! তাহাদের 

দেশ ও ধনদৌলত অধিকার কয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু সেরূপ কোন 
দুরভিসন্ধি ত তাহার ছিল না। শাস্তি ও সতআপ্রচারই ছিল বিশ্বনবীর " 
প্রধাপ কামনা । 
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তাবুক হইতে ফিরিয়! আসিবার পর চতুর্দিক হইতে হযরতের নিকট 

শাস্তির প্রত্তঠাক আসিতে আরম্ভ করিল। বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধি 

পাঠাইয়া হযরতের নিকট বশ্থতা স্বীকার করিতে লাগিল। বনি-তামিম, 
বনি-সুত্তালিক, বনি-কিন্ন, বনি-আজাদ, বনি-তাঙঈী প্রভৃতি বু গোত্র 

ইসলাম গ্রহণ করিল। আরবের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাই-£র 

পুত্র আবি-ইবনে-হাতেম এই সময় মুসলমান হন। হাতেম তখন জীবিত 
ছিলেন না; থাকিলে তিনিও যে হযরতের চরণ-শরণ লইতেন সে কথা 

অনায়াসে বলা যায়। 

বিখ্যাত কোযেশ-কবি কা'ব-ইবনে-জোহায়েরও এই সময় ইসলাম গ্রহণ 

করেন। মলে এক অদ্ভুত ব্যাপার। মক্কাবিজয়ের পর কা'বের ভ্রাতা 

ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতের সহিত মদ্দিনায় প্রস্থান করেন! তথ 
হইতে তিনি এক পত্র লিখিয়! কা'বকেও ইসলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ 

জানান। কিন্তু কা'ব তহুত্তরে অশিষ্ট ভাষায় ইসলাম ও হযরত মুহম্মদকে 
গালাগালি দিয়া এক পত্র লিখেন। হযরত তাহা জানিতে পারিয়া 

কাবের উপর রুষ্ট হন। অবশেষে কা'বের মতি পরিবন্তিত হয়। তিনি 

তখন অনুতপ্ত হইয়া হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর 
হন!  এততছুদ্দেস্টে তিনি একদিন সহসা মদিনার মসজিদে উপস্থিত 
হইয়। হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলেন; “কৰি কা'ব অনুতপ্ত হইয়া 

আপনার চরণে শরণ লইতে চায়। যদ্দি অন্গমতি করেন, তাহাকে লইয়া 

আসি।” হযরত সন্মতি দিলেন। তখন কা'ব বলিলেন ঃ হযরত, 

আমিই সেই অধম কবি।” এই বলিয়া তিনি হযরতের চরণে লুটাইয়। 
পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইলেন। 

এই ঘটনাকে স্মরণীয় কব্য়া রাখিবার জন্য কা'ব সেইখানেই 
হযরতের উদ্দেশে একটি 'নাতিয়া রচনা করিয়া পাঠ করিলেন। তাহার 
শেষ ছুইটি চরণ এইরূপ £ 

“তুমি নূর, ঘুচায়েছ তুমি সার] বিশ্বের আধার 

আল্লার হাতের তুমি জ্যোতির্ময় মুক্ত তলোয়ার 1” 

এই নাতিম্বা শ্রবণে হযরত অত্যস্ত অস্তষ্ট হইলেন এবং পুরস্কার 3বরূপ 

কবিকে আপন উত্তরীয় ( ধিরকা ) দান কগ্গিলেন। 
এই ম্হামূল্য সম্পদ কবি সযতনে রক্ষা করিক্াছিলেন। কা'বের মৃত্যুর 
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পর উত্তরীয় খানি খলিফাদিগের অধিকারভৃক্ত হয় এরং পুরুষাহুক্রমে উহা 
সাআাজ্যের পবিভ্র বস্তরূপে সমাদর লাভ করে। কিন্ত নিতান্ত দুঃখের 

বিষয়, তাঁতারীরদিগের বাগদাদ আক্রমণের ফলে উহ্না বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 
প্রসিদ্ব/বীর তারেকও এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। 

নজরান প্রদেশের আরব খুষ্টানগণও এই সময়ে হযরতের বশ্যতা 

স্বীকার করে। মুগীরা নামক জনৈক ভক্তকে হযরত প্রথম নজরানে 

ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি বিফলমনোরধ হইয়া 
ফিরিয়া আপিলে হযরত জনৈক দূত-মারফৎ নজধানের বিশপকে এক পত্র 

লিখিয়া পাঠান। এই পত্র পাইয়া বিশপ বিচলিত হইয়া পড়েন। 

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ৬*ৎ জন পাদ্রীব এক প্রতিনিধি-সঙ্জ 

মদিনায় পাঠাইয়া দেন । 

আসরের নামাঁষের পব খুষ্টান-সঙ্ঘ মদিনা মসজিদে আয়া উপনীত 

হইলেন। ক্রমে খুষ্টানদিগের সান্ধ্য উপাসনার সময় উপস্থিত হইল; তাহারা 

সেই মসজিদেই উপাসনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। এদিকে মুসলমান 
দিগেরও মাগরিবের ন|মাষের "সময় সমাগত। কাজেই সাহাবাদিগের 

অনেকেই খুষ্টানদিগের সেই প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু হযরত 
সে আপত্তি শুনিলেন না; পবিত্র মঞজিছুন্নবীর ভিতরেই তিনি খৃষ্টান 

পান্রীদিগকে উপাসনা করিবার অন্থমতি দিলেন। পাত্রীরা পুর্বদিকে 
মুখ করিয়! থুষ্টান প্রথায় তাহাদের উপাসনা করিতে লাগলেন; আর 

মুসলমানের! কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেদের নামায সমাধা 

করিলেন । খুষ্টান পান্দ্রীগণ হমংতের এই মহান্ুভবতা ও উদারতা দেখয়। 

একেবারে অবাক হইয়। গেলেন । 

ধর্মসংক্রান্ত ন'নাবিধ আলোচনার পর খুষ্টান দূতগণ আন্তর্জাতিক 
আরব-গণতন্ত্বেরে সভ্য হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং ইহার জন্য 

হযরতের উপরেই সর্ত শির্ধাণের ভার দিলেন। থুষ্টানগণকে কি 

পরিমাণ কর দিতে হইবে তাহা সাব্যস্ত হইয়া গেল। তখন হযবত 

নজর|নের অধিবাসীবুন্দের নামে নিম্নলিখিত সন? দান করিলেন : 

পনজবানের পাদ্রী, পুরোহিত ও সাধ|রণ নাগরিকদিগের প্রাতি-_ 

আল্ল/র নামে তাহার রশ্ুল মুহম্মদ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ষে, 

সর্বপ্রকার সম্ভবপর চেষ্টা দ্বারা আমর! তাহাদিগকে নিরাপফ রাখিব? 
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তাহান্দের দেশ, তাহাদের জীবন ও ধনসম্প? অক্ষুণ্ন থাফিষে? 

তাহাদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও অন্যান্থা অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ 
করা হইবে না; কোন ধর্মযাজক বা পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হুইবে 
নাঃ কোন সক্্যাসীর সাধনায় ব্যাঘাত জন্মান হইবে মা; তাহাদের 
দেশের মধ্য দিয়া সৈশ্যচালনা করা হইবে না; যে পর্ধস্ত তাহারা 
শাস্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা! রক্ষা করিধ়া চলিবে, সে পর্ধস্ত এই সনদের 
সর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকিবে ।” 

থৃষ্টানগণ এই সনদ-পত্র সহ দেশে ফিরিয়া গেলেন। আমুপুধিক 

সমঘ্ত বিষয় অবগত হইয়া এবং হযরতের মহাম্থুভবতার পরিচয় পাইয়া 

তথাকার প্রধান বিশপের এক ভ্রাত1 বেশর সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন £ 

“ইনিই সেই প্রতিশ্রুত মহানবী, আমি তাহার নিকট চলিলাম।” এই 
বলিয়া যথাসর্বন্ব ত্যাগ করিয়া তিনি মদিনায় আসিয়া হযরতের নিকট 
হইতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নজরানের আর একজন সন্াসীও 

এযাবত তপনস্তা-মগ্ন ছিলেন, প্রতিনিধিদিগের মুখে শেষ-পয়গন্বরের বিষয়ে 

জানিতে পারিয়া তিনিও দেওয়ানা হইয়া দেশত্যাগী হইলেন এবং সত্বর 
হযরতের খিদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 

ধীরে ধীরে নজরান অঞ্চলে ইসলামেব আলো ছড়াইয়! পড়িল । 

তায়েফ হইতে অবরোধ উঠাইয়া আনিবার পর তায়েফবাসীর্দিগের 

ভাগ্যে কি ঘটিল? এইবার তাহা বলি। এক আশ্চর্য উপায়ে তাহাদের 

মধ্যে পরিবর্তন আমিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে ওরওয়া নামক 

জনৈক তায়েফ-প্রধান হযরতের জহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, পাঠকের 

তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। সেই ওরওয়া' এখন মদীনায় আসিয়া হযরতের 
নিকট ইসলাম গ্রহণ করিলেন। শুধু তাই নয়, যে-আবে-কওসর্ তিনি 
নিজে পান করিলেন, দেশবাসীকেও তাহ! পান করাইবার জন্য অধীর 

হইয়া উঠিলেন। হ্যরতকে বলিলেন £ প্হযরত, যদি অনুমতি করেন, তৰে 

তায়েফে ফিরিয়া গিয়া আমার দেশবাসীদিগের মধ্যেও আমি ইসলাম 

প্রচার করি।” হযরত বলিলেন; প্খুব ভাল কথা, কিন্তু আমার সন্দেহ 

হইতেছে, তোমার স্বজাতীয়েরা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।” ওরওয়া 

বলিলেন : দেশবাসীরা আমাকে খুধ ভাঙ্গবাসে, আশা করি তাহারা 

আধার কথা শুনিবে। আব যদি তাহারা আমাকে মারিয়াই ফেলে, 
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তহাতেই বা ছ্ঃখ কী? সত্যের জন্য হাসিমুখে আমি সে-মরণসুবরণ করিব 
ওরওয়া তায়েফ যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার সমম্ন গৃহে পৌছিয়্াই তিনি 

তাহার ইসলাম-গ্রহণের কথ! দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করিয়া দিলেন 
এবং সকলকেই সত্যপথে আসিবার জন্য সনির অনুরোধ জানাইলেন। 

শুনিয়াই লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যুষে তিনি ছাদের 
উপরে উঠিয়া উচ্ৈঃম্বরে আঘান দিতে অরস্ত করিলেন। এইবার সকলের 
ধৈর্ধের বূধ টুটিল। নাগরিকের! তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহার প্রতি 
তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একটি ভীর তাহার বক্ষ ভেদে করিয়া 

চলিয়া গেল! আল্লার নাম করিতে করিতে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন 

এবং একটু পরেই প্রীণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়া গেলেন ঃ 
"হে আমার দেশবাসী, তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি এই রক্ত দান করিলাম। 

বন্ধুগণ, তোমাদের ঈমান আন্মুক। বিদায় 1” 

ওরওয়ার মৃত্যু-সংবাদ যখন হযরতের নিকট পোৌঁছিল, তখন তিনি 
অত্যস্ত মর্মাহত হইলেন। ওরওয়ার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া 

বলিলেন : “ওরওয়াকে নবী আল্-ইয়াসিনের সংগে তুলনা ; করা যায়। 

ইয়াসিন লোকদিগকে আল্লার নামে আহ্বান করিতে গিয়া তাহাদের হন্তেই 
নিহত হইয়াছিলেন ।” 

ওরওয়ার রক্তদান বাস্তবিকই বিফলে গেল ন'। অনেকের মনেই 

কল্যাণ-জিজ্ঞাসা জাগিল; অনেকেই মনে মনে তাহার মত ও পথ অন্থুসরণ 

করিল। তায়েফ-বাসীর! ছ্বিধাঁবিভক্ত হইয়! পড়িল। 

এদিকে আর এক কাগ্ ঘটিল। যে-হাওয়াজিন গোত্রের সহিত মিতালি 

করিয়া তায়েফবাসীরা হযরতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কবিয্াছিল, সেই হাওয়াজিন 

গোত্রই এগন তাহাদের প্রবল শরু হইয়া দীড়াইল। ইসলাম গ্রহণের পর 
তাহার। প্রতিনিয়ত তায়েফবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। 

দিনে দিনে এমন হইল যে, তায়েকীদদের ঘের বাহিরে আসা অথবা ছাগ- 

মেষাণ্ধ মাঠে চরান দয় হইয়া উঠিল। ভিতর-বাহির দুই দিক হইতেই 

এইরূপ চাপে পড়িয়া তাহার! বিব্রত হইয়৷ পড়িল | শাস্তি-স্থাপনের জন্য 

বাধ্য হুইয়া তাহারা হযরতের নিকটে দূত পাঠাইল। ছয়জন নেতৃস্থানীয় 
ব্যদ্কি এই কার্ষের জন্ত মনোনীত হইলেন। & 

প্রতিনিধিগণ মদিনায় পৌছিলে হযরত তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ 



৩২৩ তাবুক অভিযান ও অন্তান্ত ঘটনা 
করিলেন । পৌত্তলিক জানয়াও মসজিদ-প্রাগণে তাহাদের স্থান দিলেন। 
কয়েকদিন যাবত তাহারা হযরতের নিকট ইসলামের তত্বকথা শুনিলেন। 
মুসলমানদ্দিগের নামায-পড়া দেঁখিলেন এবং তাহাদের রীতিনীতি ও আচার- 
ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন। তারপর এক শুভ মুহর্তে সকলে হযরতের হাতে 
হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। 

কিন্তু কয়েকটি বিষয় চিস্তা করিয়া তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 
তাহাদের এত সাধের দেবমুত্তিগুলির কী হইবে? ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে? 
সেতসহজ কধা নয়! তা ছাড়। প্রতিদিন পাঁচবার করিয়া নামা পড়াও 
ত খুব মুশকিলের ব্যাপার ! প্রতিনিধিগণ তাই হযরতকে বলিলেন : “হযরত, 
তায়েফবাসীর1 ইসলাম গ্রহণ করিবে, সে ভরসা আমর! রাধি। কিন্ত 
ইসলামের বিধি-নিষেধের সবগুলিই একদিনে গ্রহণ করা জক্তভব নয়। তাই 
আমাদের অন্থরোধ, ঠাকুক্-প্রতিমাগুলিকে যাহাতে আমরা তিন বৎসর 
পর্যস্ত রাখিতে পারি এবং যাহাতে নামায পড়ার দায় হইতে মুক্তি পাই, দয়া 
করিয়। সেই ব্যবস্থা করুন ।” 

হযরত বলিলেন £ প্অসম্ভব। ইসলাম ও প্রতিমা এক সংগে থাকিতে 
পারে না; ইহাদের মধ্যে কোন আপোষ নাই। যেস-মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ 
করিবে, সেই মুহূর্তেই তোমাকে পৌত্তলিকতা বর্জন করিতে হইবে। তিন 
ব্খসর ত দূরে থাকুক, এক দিনের--এক মুহূর্তেরও অবসর তোমাকে দেওয়! 
হইবে না। আর নামাযের কথা বলিতেছ ? নামা অপরিহাধ্য । নামাযই 
ত ইসলামের প্রাণ। ইহাকে বাদ দিলে আর থাকিল কী? সমস্ত কল্যাণের 
উৎস-মূল এই নামায । দেই নামায তোমরা বর্জন করিতে চাও ?” 

প্রতিনিধিগণ শাস্ত হইলেন। তবে বলিলেনঃ “আমাদের সন্বদ্ধে বলিতে 

পারি যে, আমর নিজ হস্তেই প্রতিমাগুলিকে ধ্বংস করিতে পারিব। কিন্তু 

মুশকিল হইতেছে অশিক্ষিত জনসাধারণ ও স্ত্রীলোকদিগকে ' লইয়া । বিশেষ 

করিয়া “লাৎ, ঠাকুরের মৃত্তিই হইতেছে আমাদের প্রধান দেবমৃত্তি। 
ভাঙিতি গেলে লোকেরা কাদাকাটি করিবে । কাজেই এ কাজটি 

আপনাদিগকে করিতে হইবে ! 

হযরত তখন ছুইঅজন উপযুক্ত মুসলমানকে প্রতিনিধিদিগের সংগে দিলেন। 

একজন হইলেন মুগীরা) আর একজন আবুনুফিয়ান। বলা বাহুল্য 

ইহারা দুইজনেই ছিলেন তায্নেকবাসীদিগের পরম বন্ধু। হায়! এক সময়ে 
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যাহারা দেবমৃত্তির রক্ষক ছিলেন, আজ তাহারাই সংহারক সাজিলেন। 

প্রতিমা রক্ষা করিবার জন্য যাহারা একসময়ে আল্লার রন্মলকে কত.ল্ 
করিতে বাহির হইয়াছিলেন, আজ তাহারাই চলিলেন সেই রসুলের নির্দেশ- 

ক্রমে সেই প্রতিমা ধ্বংস করিতে । নিয়তির কী অস্ভুত পরিহাস । 

দেশে ফিরিয়। প্রতিনিধিগণ অধিকাংশ স্বদেশবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত 
করিলেন। তখন আসিল প্রতিমাঁভংগের পালা। মুগীরা প্রকাণ্ড কুঠার 
হন্তে সমস্ত- প্রতিম! ভংগ করিয়া চলিলেন। লাৎ ঠাকুরের সম্মুখে ধ্াড়াইয় 
মুগীর1 যখন “আল্লাহু আকবর” রবে কুঠার উত্তোলন করিলেন, তখন বনু 
নরনারী কাদিয়। আকুল! ক্রন্দন-রোলের মধ্যে দেবতার পাষাণ-প্রতিমা 

খান্ খান্ হইম্বা ভাঙিয়৷ পড়িল। 
বিখ্যাত খাজরাজ-নেতা আবদুল্লাহ-বিন্উবাই-এর পরলোক গমনও 

এই সময়কার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । যদিও এই পৌত্তলিক নেতা 
একজন মুনাফিক ছিলেন এবং যদিও হ্িনি ইছুদী ও অন্যান্য গোত্রের সহিত 

মিশিয়া বারে বারে হযরতকে বছু দাগা দিয়াছেন, তবুও তাহার মৃত্যুতে 

হযরত সহান্ভূতি এনা দেখাইয়া পারেন নাই। আবছুল্লার মৃত্যু-সংবাদ 
গুনিয়াই তিনি তাহার কাফনের জন্য আপন উত্তরীয় পাঠাইয়া দেন এবং 

গোরভ্ান পর্যন্ত শবাধারের অন্থগমন কবেন। 

আবছুল্লার মৃত্যুর সঙ্গে* সঙ্গে বিধ্মাঁদিগের বাধাদানের আর কোন শক্কি 
বা সম্ভাবনাই রহিল না, সকলেই শাস্ত ভাব ধাবণ করিল। 

এদিকে পবিত্র কা'বাগুহও পৌত্লিকতার বিষবাম্প হইতে চিরতরে 
মুক্ত হইল। 

নবম হিযরীর শেষভাগে যখন হজের সময় আসিল, তখন হযরত খাটি 

ইসলামী প্রথ'য় হজ শিক্ষা দিবার জন্য আবুবকরেব অধীনে মাত্র ৩০ 

শত মুসলমানকে মকায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছু পরেই কুরআনের 
এই আয়াত নাল হুইল £ 

“ছে বিশ্বাসিগণ, পৌত্তলিকেরা অপবিত্র, এই বৎসরের পরে তাহাদিগকে 
আর পবিত্র কা"বাশরীফে ( হজ করিতে ) আমিতে দিও না1”-- (৯২৮) 

তখন কালবিলম্ব না করিয়া হযরত একটি হুকুমদামা সহ আলিকেও 

মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। হজ সমাপনের পর সমবেত তীর্ঘবাত্রীদিগের 

দিকট আলি হুষধরতের এই ঘোষণা-বাদী পাঠ করিলেন 



৩২৪ তাবুক-অভিযান ও অন্যান্ত ঘটনা 

“এতদ্বারা ঘোষণা! করা যাইতেছে যে, এধন হইতে কোন পৌত্বলি ক 
আর কা'বা শরীফে হজ করিতে পারিবে না। কা'বগৃহে তাহাদের 

প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল ।” 
পৌত্তলিকের! নীরবে এই আদেশ শ্রবণ করিল। কী করিবে তাহারা? 

প্রতিকারের শক্তি ত তাহাদের নাই! আকাশ হইতে আলোক খন নামে, 

ধরণীর অমাট-বাধা অন্ধকার তখন ক্ষুন্ধ চঞ্চল হইয়া বাধা দিতে চায়, কিন্ত 

পারে কি? নীরবে অন্ধকারকেই বিদায় লইতে হম্ন। পৌত্তলিকরা ও 
ঠিক সেইরূপ ভাবেই কা'বা হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল। 

এইরূপে সবদিক দিয়াই ইসলাম জয়যুক্ত হইল। হযরত এখন সতা- 

সত্যই বিজয়ী। যে সংগ্রাম বিশ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, এইবার 
তাহার চরম অবসান হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সকল সীমান্তই এখন_-নীরব। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া চতুর্দিকে যে-আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, ধীরে 
ধীরে তাহা নিভিয়া গেল। ঝঞ্চা-বাদল কাটিয়া গিয়া আকাশে এবার চাদ 

উঠিল। সেই আলোকে স্নান করিয়! ধরণী আবার পুলকিত হইয়! উঠিল ! 
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বিদায়হজ 

দশম হিযিরীর অধিকাংশ সময় হযরত বিভিন্ন স্থানে প্রচারক পাঠাইতে এবং 

বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদিগকে গ্রহণ করিতে ব্যস্ত রহিলেন। অন্ধুগত 

দেশ ও গোর্জদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিবারও তিনি ব্যবস্থা কিলেন। 

এই বৎসর তাহার পারিবারিক জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। হযরতের 

একমাত্র পুত্র ইব্রাহিম প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
মাত্র ১৭ কি ১৮ মাস হইয়াছিল। একমাত্র পুত্রের তিরোধানে হযরত 

অস্তরে দাকণ আঘাত পাইলেন। মৃত পুত্রের শধ্যাপাশ্থে বসিয়া নীরবে 
তিনি অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন। 

ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিন স্যগ্রহণ লাগিয্নাছিল। জনসাধারণ ইহাতে 

মনে করিল, হযরতের পুত্রবিয়োগে  প্রন্কতি এই বিমর্ষ ভাব ধারণ 
করিয়াছে। হযরত যখন এ কথা জানিতে পারিলেন, তখনই ইহার 

গ্রতিবাদ করা সংগত মনে করিলেন। লোকর্দিগকে ডাকিয়া তিনি প্রকান্টে 

ঘোষণা! করিলেন ঃ “তোমাদের এ ধারণ ভূল। আমার পুব্রবিয়োগের 

ংগে স্র্যগ্রহণের কোনই সম্বন্ধ নাই। আমার পুত্র মারা না গেলেও ঠিক & 

সময়েই স্র্ধগ্রহণ লাগিত। আল্লাব অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে সুর্ধগ্রহণ 
অন্ততম! গ্রহণের সময় তোমরা তাহার অসীম কুদরতের কথা চিন্তা 

করিয়া মুনাজাত করিবে” 
মহামানবের কী গভীর সত্যগ্রীতি। অন্ত কোন ভগ্ড তপস্বথী হইলে 

নিজের বুদূুগী জাহির করিবার এই ্ুবর্ণ সুযোগ নিশ্চয়ই সে এমন 
করিয়া নষ্ট করিত না। 

দেখিতে দেখিতে দশম হিযরীও শেষ হইয়া আদিল। আবার হজের 

সময় আসিয়া পড়িল। হ্ঘরত এবার হজ করিতে যাইবেন বলিয়। নিয়ং 
করিলেন। জিল্ক? মাসের গেষেই তাহার এই অভিগ্রায়ের কথ! গ্রকান্ঠে 
ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। সংগে সংগে একট! তুমুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনায় সথটটি হইল, দলে দলে মুসলমানেরা হযরতের সহিত হজ বরিবায় 

মানসে মঞ্ধায় যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন! 



৩২৭ ব্দায-হজ 
হযরত এখার তাহার শ্্রীর্দিগকেও সংগে লইগ্। চলিলেন। 

এই হুজই হযরতের জীবনের শেষ হজ। কাজেই ইহা “বিদাগ্গ-হজ+ 
নামে পরিচিত। 

জিল্কদ্ মাসের পঁচিশ তারিখে হযরত শিহ্যবন্দকে লইয়া যাত্রা 
করিলেন। অসংখ্য নরনারীর সে কী বিপুল সমারোহ! একত্ব ও 

সাম্যের সে কী মহনীয় চিত্র! আজ ইতর-ভভ্রে, ধনী-দরিদ্রে, বাদশা-গোলামে 

কোন প্রভেদ নাই। সকলেই আজ সমান, সকলেরই আজ একই পোষাক, 

একই পরিচ্ছদ; সকলের মুখে আজ একই বাণী--একই ভাষা, একই 
স্বপ্ন, একই আশা; একই ধ্যান, একই ধারণ। একই লক্ষ্য, একই বাসনা । 

মানুষ মা্রেই যে এক-আদমের সস্তান- বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও এ-সত্য 
আক্র যেন মৃতি ধরিয়া দেখা! দিল। 

পথ হইতেও অসংখ্য মুসলমান এই মহাহজে যোগদান করিলেন। 

প্রায় দুই লক্ষ মুসলমান সংগে লইয়া হযরত জিলহজ মাসের পাঁচ তারিখে 
মন্কাশরীফে উপনীত হইলেন। 

মক্কার প্রবেশ-্বারে পৌছিয়াই হযরত কা"বা-গৃহকে দেখিতে পাইলেন। 
তৎক্ষণাৎ ভক্তিগদগদকণ্জে দুহাত তুলিয়া! মুনাজাত করিলেন ১ *ইয়। আল্লাহ, 

এই গৃহকে চিরকল্যাণ ও চিরমহিমায় মগ্ডিত কর এবং যাহারাই এখানে 
হজ করিতে আসিবে, তাহাদের নুখ-শাস্তি ও মান-মর্যাণ! বৃদ্ধি কর ।” 

হযরত অতঃপর ভক্রবৃন্দকে লইয়া কা'বা-গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং 

সাতবার ইহাকে তাওয়াফ ( প্রদক্ষিণ ) করিলেন । 

হজের দিন আসিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের- “লাব্বায়েক” ধ্বনিতে 

কা"বা-প্রাংগণ মুখরিত হইয়া উঠিল। কী বিহিশতী দৃশ্বা আজ! পুতুল 
নাই, পুরোহিত নাই। আছে সেই সর্বশক্তিমান নিরাকার আল্লাহ্, আর 
তাঁর রন্ছুল, আর তাঁর উম্মৎ1! এতদিন আল্লাহ তার রম্মুল এবং তার 

ধর্ম যেখানে নির্বাসিত হইয়া ছিল, আজ সেখানেই উঠিতেছে আল্লার 
গুণগান, সেখানেই দেখিতেছি মুসলমান, সেখানেই উড়িতেছে ইসলামের 

বিজয়-নিশান ! 
হজ সমাপন।স্তে হযরত মুসলমানদিগকে লইয়া আরাফতের দিকে 

চলিলেন। তারপর ববীনা-উপত্যকায় উপস্থিত হই! বিশাল জনতার 

সম্মুখে দাড়াইয়। নিয্ললিখিত খুব! € ভাষণ ) দান করিলেন ? 



বিশ্বদবী 8২৯ 

“হে আমার প্রিয় ভতবন্দ। আজ যেকথা তোধাদিগকে খলিব, 
মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিও। আমার আশংকা হইতেছে তেমাফের 
সংগে একত্রে হজ করিবার সুযোগ আর আমার ঘটিবে না। 

হে মুসলিম, আধার যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে তৃলিয়া যাও, নব 

আলোকে পথ চলিতে শিখ। আজ হইতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা- 

সংস্কার, অনাচার ও পাপ-প্রঝ। বাতিশ হইয়। গেল। 

মনে রাখিও"-সব মুসলমান ভাই-ভাই। কেহ কাহারও চেয়ে ছোট 
নও, কাহারো চেয়ে বড় নও। আল্লার চোখে সকলেই সমান। 

নারীজাতির কথ! তূলিও না। নারীর উপর পুরুষের যেকপ অধিকার 

আছে, পুরুষের উপর নারীরও সেইরূপ অধিকার আছে। তাহাদের 

প্রতি অত্যাচার করিও না। মনে রাখিও-_আল্লাকে সাক্ষী রা।খয়। 

তোমরা তোমাদেব স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ। 
সাবধান | ধর্ম সম্ধন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। এন বাড়াধাড়র ফলেই 

অতীতে বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 

প্রত্যেক মুসলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলিক্পা জানিবে। যেমন পৰিএ 

আজিকার এই দিন-ঠিক তেমনই পথিআ তোমাদের পরস্পরের জীবন 

ও ধন-সম্পদ । 

হে মুসলমানগণ, হুশিয়ার! ন্তৃু-আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না| 

যদি কোন কতিত-নাশ! কাকফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করিয়া 

দেওয়া হয় এখং সে যদি আল্লার কিতাব অনুসারে তোমার্দিগকে 

চালনা করে, তবে অবনত মন্তকে তাহার আদেশ মানিয়! চালবে। 

দাসদাসীদিগের প্রতি সর্ঘদা সঘ্যবহার করিও। তাহাদের উপর 

কোনরূপ অত্যাচাগ কগিওনা। তোমর] যাহা খাইবে, তাহাধিগকেও 

তাহাই খাওয়।ইবে। যাহা পরিবে, তাহাই পরাইবে। ভূপিও না-" 
ভাহাক্বাও তোমাদেয়ই মত মান্ুষ। 

সাবধান | পৌন্ুলিকার পাপ যেন তোমাদিগকে স্প ন। কর। 

শিরক করিও না, চুরি করিও না। মিথ্যা কথা ঝলিও না» ব্যভিচার 
করিও না। সবপ্রকার মলিনতা হইতে নিগ্ধেকে মুত কিয়! 

পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিও। চিরদিন সত্যাশ্ররী হইও। ” 

মনে রাধিওস্-একদিন তোমাদিগকে আল্লার নিকটে ফিরিয়া! যাইতে 
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হইবে। সেদিন তোমাদের কৃতকতমর জন্য জবাবদিহি কবিতে হুইবে। 
বংশের গৌরব করিও না। যে ব্যক্তি নিজ-বংশকে হেয় মনে করিয়। 

অপর কোন বংশেব নামে আত্মপরিচয় দেয়, আল্লার অভিশাপ তাহার 

উপর নামিয়া আসে। 

হে আমার উম্মতগণ, আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা যদি তোমর 
দৃঢভাবে ধারণ কবিয়া থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হইবে 
ন|। সেই গচ্ছিভ সম্পদ কী? তাহ। মাল্লার কুরআন এবং তাহার 
রন্থলের আদেশ। 

নিশ্চয় জানিও, আমার পর আর কেহই নবী নাই। আমিই শেষনবী । 

যাহারা উপস্থিত আছ, তাহারা অন্থপস্থিত সকল মুসলমানের নিকট 
আমার এই সকল বাণী পৌছাইয়া দিও ।......” 

হযরতের মুখমণ্ডল ক্রমেই জ্যোতিদীপ্ড হইয়! উঠিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর 
ক্রমেই করুণ ও ভাবগন্ভীব হইয়া আসিল। উর্ধ আকাশের দিকে মুখ 
তুলিয়া তিনি আবেগভ্তবে বলিতে লাগিলেন ; “হে আল্লাহ্, ছে আমার 
প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌছাইয়া দিতে পারিলাম? আমি কি 
আমার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলাম ?” 

লক্ষ কে নিশারদিত হইল £ “নিশ্চয়! নিশ্চয় ! 
তখন হ্যরত কাতর কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেন; “প্রভু ছে, 

শ্রবণ কর, সাক্ষী থাকো। ইহার বলিতেছে, আমার কর্তব্য আমি প।লন 
করিয়াছি।” ভাবের আতিশয্যে হযরত নীরব হইয়া রহিলেন। বিহিশতের 

জ্যোতিতে তাহার মুখ-কমল উজ্জ্বল হুইয়। উঠিল! 
এই সময় কুরআনের শেষ আয়াত নাধিল হইল £ 
“(হে মুহম্মদ ) আজ আমি তোমার দীন্কে সম্পূর্ণ করিলাম এবং 

তোমার উপর আমার নিয়ামৎ পূর্ণ করিয়া দিলাম। ইসলামকেই 
(তোমার ধর্ম বলিম্বা! মনোনীত করলাম ।” শ্্( $ 8৩) 

হযরত ক্ষণকাল ধ্যানযৌন হুইয়! রছিলেব। বিশাল জনত] তখন 
নীরব । কিছুক্ষণ পরে তিনি নয়ন মেলিয়া করুণ ল্লেহমাথ! দুটিতে সেই 

জনসনুন্ের প্রতি তাকাইয়৷ বলিলেন : “বিদায় ! বন্তুগণ, বিদায় 1] 
একট৷ অজান। বিয়োগণবেদন। সবারুই ভদস্বে ছায়।পাত করিম্বা গেল। 
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পরপারের আছ্বান 

কাধশেষে রাজদূত যেমন আপন রাজ্যে ফিরিয়া! যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
পড়েন, হযরতের অবস্থাও ঠিক তন্রপই হইল। বিদায়-হজের পর তিনি 

যেন কেমন বিমন| হইয়া পড়িলেন। মহাসিষ্ধুর ওপার হইতে কোন্ যেন 
বেতার-বার্তা তিনি শুনিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি এ-পারের জব্দরী কাঞ্জ 

গুলি সারিয়া লইবার জন্ত তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ! 

এই সময়ে একাদশ হিযরীর সফর মাস। হযরতের বয়স তখন ৬৩ 

বংসর। মীন/-প্রাস্তরে কুরআনের শেষ আয়াত যের্দিন মাধিল হইল, সেই দিনই 
হযরত বুবিতে পারিঞাছিলেন £ তাহ!র কাজ ফুরাইয়াছে; শীদ্রহ তাহাকে 
এখান হইতে চলিয়। যাইতে হইবে। 

এই মহাপগ্রচ্থানের মহামুহূর্ত তাহার জীবনে কখন ঘনাইবে, তাহও 
তিনি জানিতেন। আল্লাহ্ পূর্বেই একটি আয়াতে বলিয় দিয়াছিলেন ; 

ঘখন আল্লার সাহায্য এবং বিজয় আসিবে এবং যখন তুমি দলে দলে 
লোকদিগকে আম্লার ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করিতে দেখিবে, তখন 

আল্লার গুণগান করিও এবং তাহার নিকট ক্ষমা চাহিও, কারণ তিনি 

ক্ষমাশীল ।”-( স্থরা! এজাজ ) 

বিদায়হজের প্রাক্কালে অসংখ্য গোত্রকে দলে দলে ইসলামের পতাকা 

তলে মিলিত হইতে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, আল্লার সেই 
সাহায্য ও বিজয় সত্যসত্যই নামিয়াছে, কাজেই তাহার বিদায়-সন্ধ্যাও 

ঘনাইয়। আসিয়াছে। 

হযরতের সকল কার্ষে ও সকল চিন্তার তাই একটা পরিবর্তন দেখা 

দিল। বেলা-শেষে সাগরকুলে দাড়াইয়! পরপারের দিকে তিনি তাকাইলেন। 
অন্তপারের দেশে তাহার মন উধাও হইয়া গেল। সেই ধ্যান ও সেই 
স্বপ্ন তাহার চোখে নামিল। 

হজ হইতে প্রত্যাবর্তনের লমম্ব তাই তিনি ওহদ"প্রান্তরে উপনীত 
হয়! শহীদদিগের মাজারের পারে ঠাড়াইবা তাহাদের রহ-শাফায়াতের 
জন) দুনাজাড় করিলেন। মুত বীরদিগকে সম্যোধন করিয়া বলিলেন 
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“হে সমাধি-শান্নিতগণ, তোমাদের আত্মার উপর আল্লার অনস্ত রহম নাষিল 

হউক। আমরাও শীত্রই তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি।” 

মদিনায় পৌছিম্নাও হযরত একদিন নীরব নিশীধে 'জান্নাতুল্-বাকী 
নামক গোরন্তানে উপস্থিত হইয়া একই ভাবে ম্বৃত মুসলমানদিগের রুহ 

শাফায়াতের জন্য প্রার্থনা করিলেন। 

কিন্তু এই বিদায়-যাত্রার মুখে ফাড়াইয়াও মহানবী এপারের কর্তব্য 
কর্মে একটুও অবহেলা করেন নাই। জীবনেব শেষমূহূর্ত পর্দন্ত তিনি 
কর্তব্যের প্রতি অবচলিত নিষ্ঠা দেখাইয়। গিয়াছেন | 

মুতাঅভিযান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সিরিয়া প্রান্তরে 

আবার বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইল। ইন্দী ও খুষ্টানগণ কিছুতেই 

সন্ধির সর্ত সম্যকরপে পালন কিল শা। এ-কারণ পুনরায় তথায় অভিযান 

প্রেরণের প্রয়োজন দেখ। দিল। হযরত তৎক্ষণাৎ মুসলঘানদিগকে সিরিয়া 

যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এবারকার এ-অভিযানের 

নেতৃত্ব-ভার অর্পন করিলেন জায়েদের পুত্র ওলামার উপর। বিংশতিবর্ধ- 

বয়স্ক তরুণ যুবক এই ওসামা, তাহাতে আবার ক্রীতদাসপুন্ধ! তিনি হইলেন 

সেনাপতি, আর তাহারই অধীনে সাধারণ সৈনিক বেশে স্থাপিত হইলেন 

আবুবকর ও ওমর! ছুনিয়। হইতে বিদায় লইবার পূর্বে ইদলামের নবসাম্যবাদ 

মুসলমানদিগের মধ্যে কতটা কাবকরী হইগ্নান্থে,র তাহাই যেন একবা? 

দেখিয়া যাইবার জন্য মহানবী এই ব্যবস্থা করিলেন । আবুবকর, ওমর 

অথবা অন্যান্ত সাহাবাগণ যাহারা দীর্ঘদিন হযরতের সাহচধে থাকিক্না 

ইপলামের সমস্ত ধ্যান-ধারণা আপন জীবনে আত্বত্ব করিম লইয়াছিলেন-_ 

উহারা নিধিচারে অবনত মন্তকে এ-আদেশ গ্রহণ করিপেন। কিন্তু একদল 

তরুন মুসলমান ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। ওসামার নেতৃত্ব ংস্বীকার করিবার 

মত মনোবল তাহার্দের ছিল না। হুধরত একথা বুঝিতে পারিগ্া আবার 

সকলের নিকট ইসলামের সাম্য-নীতি ব্যাখ্যা করিলেন। তখন সকলেই 

শান্ত হইলেন । একমনে একপ্রাণে ওসামার নেতৃত্বে মুসলিম বীরদল যুদ্ধে 

মাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। | 

কিন্তু নগরবাপীর মনোধোগ শীক্পই আন একট গুরুতর বিষয়ের 
প্রতি আকুষ্ট হইল । ওসামাকে আদেশ দ্রিবার পরদিনই হযরত ঠা 

অন্পস্থ হইয়া] পড়িলেন। 

হি 
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পীড়ার স্থচনা এইরূপ হইল £ 

'জানাতুল-বাকী” হইতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত বিবি আয়েষার গৃছে 
উপস্থিত হইপ্বাই শুনিতে পাইলেন : আয়েষা শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া বলি- 
তেছেন, ”ড:। মাথা! গেল! মাথ! গেল!” তাহা শুনিয়া হযরত বলিলেন £ 

“আদম্নেযা, কার মাথা গেল? তোমার না আমার ?” এই বলিয়া তিনি নিজের 

অন্স্থতার কথ! জানাইলেন। তারপর একটু হাল্কা সুরে বলিলেন ঃ 
“তোমার মাথা গেলেই বা ক্ষত কী, আয়েষা? আমার পূর্বে তুমি যদি মার! 
যাও, তবে কি তুমি সুখী হও না? আমি তোমাকে আপন হাত গোসগ 

করাইয়া! কাফন পরাইয়৷ কবরে শোয়াইয়। দিব, তাব চেয়ে 'মধুর আর কী 

হইতে পরে ?” 

আয়েষা তছুত্তরে £কটু হাসিয়া বলিলেন; “হা, তা বৈ কফি? 
আপনি ত তাই চান। আমি মার! গেলে আর একটি নতুন বিবি আনিয়া 
আমারই এই হন্বে আপনি নতুন সংসার পাতিবেন, এই বুঝি আপনার 
মতলব ?” 

আয়েবার এই ঙ্গিগ্ধ বিভ্রপ হযরত প্রাণ ভরিয়া! উপভোগ করিলেন। 

দাম্পত্য জীবনে এই চিত্রটুকু কত নুন্দর__কত মধুর ! 
হযরতের পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অগ্যান্ত সকল স্ত্রীর 

সম্মতি লইয়া তিনি আয়েযার গৃহে শষ্যা গ্রহণ করিলেন । 
হযরতের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া! তাহার প্রি দুহিতা বিবি ফাতিম? 

পিতাকে দেখিতে আমিলেন। হযরত ফাতিমাকে কাছে ভাকিয়৷ তাহার 

কানে কানে কিযেন গোপন কথা বলিলেন। ইছাতে ফাতিমা উচ্ছৃপিত 

আবেগে কাদিতে লাগিলেন । তখন হযরত আবার তাহার কানে কানে 

আর একটি গোপন কথা বলিলেন। এইবার ফাতিমা হাসিয়া উঠিলেন। 

কেছই এ ক্াক্লান্হাসির অর্থ বুঝি ন14% 
প্রা 

+ পরবর্তা কালে বিবি ফাতিমা নিজেই প্রনক্কাশ করিয়াছিলেন £ “প্রথমবার হযরত 

ছাহার আসগর মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছিলেন, তাই আমি কাদিয়াছিলাস। কিভীয়বার তিমি 
রলিয়াছিলেন ; ফাতিমা, কীদ্দিও না । আমার মৃত্যুর পর আমাক পরিবারের মধ্ 

লর্বপ্রথম তুষিই আমার সংগে বিছিশ.তে মিলিত হইবে । এই কথা শুনিয়। আসি ছাঠ্রিয়া 
ছিব /* খল! বাহুল্য, হুধরতের ভবিষ্যঘাণী অক্ষরে অঙ্গরে নত] হইয়াছিল । মুতার 
হিয় দাসের যগ্োই বিদি ফ্াতিম। উত্তিকাল করেন।। 



৩৩৩ পরপারের আহ্বান 
দ্বিতীয় দিম হযরতের জ্বর হইল, সংগে সংগে তিনি তাহার পেটে 

অসহ্য যন্ত্র অনুভব করিতে লাগিলেন। বারে ঘারে বলিতে লাগিলেন £ 
প্ধায়বারে ইচ্ছদিনী যে বিষ দিয়াছিল, সেই বিষের হন্ত্ণা এখন আমি অনুভব 
করিতে ।” এই বলিয়া তিনি সকলকে তাহার মাথায় ঠাণ্ডা পানি 

ঢালিতে বলিলেন । 

কিন্তু নূরনবী তখনও একেবারে শধ্যাশারী হন নাই। র্প্প শরীর 
লইয়াই তিনি প্রতাহ মসজিদে গিয়া ইমামতি করিতে লাগিলেন । 

নামায শেষে একদিন তিনি খুতবা দিতে দিতে বলিয্না উঠিলেন £ 
আল্লাহু, তাহার এক বান্দাকে ছুনিয়ার সমস্ত সুখ-সম্পদ দান কবিতে 

চাহিলেন, কিন্তু সে তাহা ত্যাগ করিয়া আল্লাকেই গ্রহণ করিল” কেহই 

এ-ফথার গুঢ় অর্থ বুঝিতে পারিল না; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকর এ-কথার 

তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়। কাঁদিয়া জারজার হইতে লাগিলেন। সাধারণ লোক 

মনে করিল; প্বৃদ্দ আবুবকরের মাথা খারাপ হইল নাকি? হযরত 
একটি লোক সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইতেছেন, ইহাতে কাদিবার কী 

আছে ?” 

অতঃপর হযরত বলিলেল £ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্য হইতে 

প্রেম ও ভক্তিতে আবুবকরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। এই মসজিদের সমস্ত 

দয়জা আজ হইতে বন্ধ হইয়া যাক, শুধু খোলা থাক্ আবুবকরের দরজা 1” 

হযরতের মৃত্যুর পর আবুবকরই যাহাতে মুসলমানদিগের খলিফা নির্বাচিত 

হন, এই ইংগিতই সেদিন তিনি দিলেন । 

জীবনের আলো ম্লান হইয়া মাসিতেছে জানিয়া তিনি আর একদিন 
বিবি আয়েষার গৃহে সমবেত ভক্তবুন্দকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন £ “হে 

মুসলমানগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বধিত হউক। আল্লাহ, তোমাদের উপর 
প্রসন্ন হউন। তীহারই শক্তিবলে তোমাদের জীবন ও কর্ম সাফল্যমগ্ডিত 

হউক। অক্ষুপ্র কল্যাণে তোমর1! নিরাপদ হইয়া থাক। আজ হতে 

রোজকিয়ামত পর্যস্ত যত মুসলমান আসিবে তোমাদের মধ্যবন্তিতায় 

তাহান্দের সক্চলের প্রতিই আমি আমার সালাম "৪ দোওয়৷ পৌঁছাইয়া 

দিলাম 1” 
অন্য আর এক সময় তিনি খলিলেন £ প্পাঁবধান । তোমরা ষেন আমার 

কবরফে পুজা না কর। পৃথিবীর ব্ছ জাতি এই পাপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে 
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সফর মাস শেষ হইয়া গেল। রবিউল-আউয়াল মাস পড়িল। হুধরতের 

অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখ! গেল ন1। 

সেদিন মাসেয় এগার তারিখ। রবিবার । এশার নামাজের আযান 
ধ্বনিত হইল । হযরত অজু করিবারু জন্য পানি চাহিলেন। অতি কষ্টে 
অজ্জু করিয়া- তিনবার-“উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনবারই তাহার মাথ। 

ঘূরিতে লাগিল, নামাযে যোগদান করিতে পারিলেন না! তখন আবুবকরকেই 
নামা পড়াইবার জন্য তিনি আদেশ পাঠাইলেন। আদেশক্রমে আবুবকর 
নামায আরম্ভ করিলেন। 

কিন্ত হযরতকে অনুপস্থিত দেখিয়া ভক্তবুন্দ উতলা হইয়া পড়িলেন। 
ভাবিলেন £ বুঝিবা হুধরত আর ইহজজগতে নাই। হমরত তাহা বুঝিতে 
পারিয়া দুইজন আত্মীয়ের স্বন্ধে ভর দিয়া মসজিদে উপস্থিত হইলেন। 

ইহা লক্ষ্য করিয়। আবুবকর মিশ্বার হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিবার জন্য 
ব্যাগ্র হইয়! উঠিলেন; কিন্তু হযরত তাহা নিষেধ করিলেন । আবুবকরের 

পার্থ বসিয়াই সেদিন তিনি নামায পড়িলেন। 
নামায শেষে তিনি সকলকে ধলিলেন ; পণ্হে আমার প্রিয় ভক্তবুন্দ, 

আমি তোমাদিগকে আল্লার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তোমরা 
নিষ্ঠার সহিত তাহার আদেশ-নিষেধ পালন করিও, তাহা হইলে তিনিই 
তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন । বিদায়।” 

হযরতের অবস্থ! দেখিয়া! সাহাবীরা কাদিতে লাগিলেন। কিন্তু হযরত 

যে এত শ্ীপ্রই তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, এ কথা কিছুতেই কাহারও 

বিশ্বাস হইল না। 
সারারাত্রি হযরতের খুব কষ্টে কাটিল। 
সোমবার। প্রভাত হইতেই ফষরের আযান ধ্বনিত হইল । হযরত উঠিতে 

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। আবুবকর নামা পড়াইবার জন্য 

প্রস্তুত হইলেন। তখন হযরত বিবি আঙ্গেষোকে মসজিদ-সংলগ্ন দরজা 
খুলিয়া দিতে বলিলেন। খোলা দরজা দিয়া ভোরের দ্সিষ্ধ হাওয়া আসিয়া 

হযরতের গায়ে লাগিতে লাগল । নবপ্রভাতের অরুণ-আলো আসিয়। তাহার 

মুখে পড়িল। এই দিন এই সময়ে তিনি দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন, সে কথা 
সাহার নে পড়িল! নীরব দৃষ্টি মেলিয়া তিনি মসজিদের নামা রত 
মুসলমানছিগের প্রতি তাকাইয্বা রহিলেন। (একটা পবির শাস্তি ও আনন্দ 
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তাহার চোখেমুধে খেলিয়া গেল। তাহার ইস্তিকালের পর মুসলিমগণ 
কিব্প ভাবে নামা পড়িবে, কিরূপ ভাবে চলিবে, সেই স্বপ্ন যেন আজ 
তাহার চোখে ঘনাইয়া আসিল। নবস্থর্যের নব-আলোকে এক নবীন 

জাতির অভ্যরখান তিনি দেখিতে পাইলেন। অনাগত ভবিষ্যতের 
গৌরবোজ্জল চিত্র দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাহার জ'বন-সাধন! যে 
দফল হইয়াছে, আল্লার বাণীকে তিনি যে অয়যুক্ত দেখিয়া যাইতে 

পারিতেছেন, এ গৌরব ও আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া গেল। পবিত্র মুখে 
স্িপ্ধ হাসি ফুটিল। 

সকালবেলা হযরতের অবস্থা আশাতিযিক্তরূপে ভালো বলিয়াই বোধ 
হইল। সকলের সহিত তিনি বেশ কথা বলিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া 
সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল। ভক্তবৃন্দ শুকুর-গুজারি করিতে 
লাগিলেন। হযরত আরোগ্যলাভ করিতেঃছন ভাবিয়া আবুবকর, ওমর, 
আলি, ওসমান প্রভৃতি সকলেই আপন আপন কার্ধে বাহিরে চলিয়া 
গেলেন । 

এই সময়ে আবুবকরের স্ত্রী ( আয়েষার জননী ) মদিনার উপকণ্ঠে সুরাহ, 
নামক পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। হযরতের আশাপ্রদ অবস্থা দেখিয়া! 

আবুবকর আপন স্ত্রীকে লইয়া আসিবার জন্য হযরতের অনুমতি চাহিলেন। 

হযরত সম্মতি দিলেন। ছ্িধাহীন চিত্তে আবুবকর নলুন্নাহই যাত্রা 
করিলেন। 

হযরতের অন্ুস্থতা নিবন্ধন ওসাম! এতদিন সিরিয়াষাতা হ্থগিত বাখিয়া- 

ছিলেন। তিনি আসিয়া এক সময় হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

ওসামার মস্তকে হস্ত রাখিয়া হযরত তাহাকে দোওয়া করিলেন এবং 

অনতিবিলম্বে সিরিয়ায় অভিযান করিবার জন্য পুনরায় তাহাকে তাকিদ 

দিলেন। 

বিবি আয়ে! দিবারাত্রি হযরতের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 

তখনও তরুণবয়স্কা; কিন্ত তবু কী আদর্শ ন্বামিভক্তি। কী অহ্থপম 

সেবাপরায়ণতা ! স্বামীর পবিত্র মন্তক আপন কোলে রাখিয়। তিনি তাহাকে 

সেবা-গুশ্ষা! করিতে লাগিলেন। 

অপরাহে হযরতের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হইল। পীড়ার গতি 
মন্দের দিকে চলিল।, বিবি আরেযা ও অন্তান্য সকলে উদ্ধিয হইয়া 
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উঠিলেন। সংধাদ শুনিয়া ওমর ও অন্যান্য সাহাবাগণ তাড়াতাড়ি 
ছুটিয়া আসিলেন। এই সময় হযরত একবার ওমরকে কালি-কলম 
লইয়া আসিতে বলিলেন। উদ্দেস্তট £ লিখিতভাবে তিনি কোন উপদেশ 
রাধিকা যাইবেন। কিন্তু ওমর তাহা আনিলেন না! হ্যরতকে বাধা 

দিয়া বলিলেন £ “ইয়া ব্ন্ুলুল্লাহ$ লিখিত উপদেশের কী প্রয্বোজন ? 
আমাদের পক্ষে আল্লার কুরআন এবং আপনার আদর্শই ত যথেষ্ট” কী 
অসাধারণ দৃঢ়তা ও মনোবল এই তেজোদৃগ্ত মানুষটির ! 

এই সময়ে আবুবকরের পুত্র আবছুর রহমান একখানি মেস্ওয়াক 
হন্যে হযরতের প্রকোষ্ঠে আসিলেন। হযরত সেখানির প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে 

তাকাইয়৷ রহিলেন। হযরত সব সময়ে মেস্ওয়াক করিয়া দাত পরিফার 
রাখিতে ভালোবাসিতেন। বিবি আযেষা তাহা জানিনা হুযরতকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন £ “মেস্ওয়াকখানি আপনি চান কি?” হযরত সন্মতি জ্ঞাপন 

করিলেন । আয়েষা তাহা লইয়! হযরতের হাতে দিলেন। হযরত তাহা মুখে 
দিয়া দেখিলেন, বড় শক্ত। তখন বিবি আয়েষা বলিলেন: আমি কি 

চিবাইয়া উহা নরম করিয়া দিব? হযরত মাথা নাড়িয়া সন্মতি জানাইলেন। 

তখন আয়েষা ্াত দিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া মেসওয়াকখানির অগ্রভাগ 
মোলায়েম করিয়৷ দিলেন। তাই দিয়া হযরত দস্ত মগ্ন করিলেন। 

কী অনুপম চিত্র এ! 
ইহার পরই "হঠাৎ একটা অবসাদ দেখা দিল। হযরত নিম্তেজ হইয়া 

পড়িলেন। হস্তপর্দ অসাড় হইয়! আসিল। বিবি আয়েষ1! তাহা লক্ষ্য 

করিয়৷ তাড়াতাড়ি হবরতের মস্তক আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং নিজ্ব- 

হত্তে হস্তঘ্বয় মর্দন করিতে লাগিলেন। হযরত ম্ৃদুস্বরে আম্মেষাকে 

বলিলেন; “হাত সরাইয়া লও।” পিবি আয়েষা তাহাই করিলেন। 
ধীরে ধীরে হযরতের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আজিতে লাগিল। বিশ্ব- 
প্রকৃতি তখন বাহিরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; দিকে দিকে বিদায়ের 

করুণ রাগিনী বাজিতেছে। একটা মহাশোকের মাতম যেন বিশ্বের ছুরারে 

ঘনাইয়া আদিতেছে। এত বড় বিরহ ত ধরণীতে আর কোনদিন আসে 
নাই। 

একট? নিশ্তব্ধতা আসিল । 

হযরত একদৃঙে উধ্ব আকাশ-পানে চাহিক্না রহিলেন। তারপর ম্ৃহগ্বষে 

লা 



বি পরপারের আহ্বান 
বলিতে লাগিলেন £ “ইয়া রফীকে-আঠলা! হে আমার পরম বন্ধু! 

করিল! (*) 
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(106 11০70101998389, 78070823165: 71510815990) 

৮, 



পরিচ্ছেদ ;$ ৫৮ 

শেষ-কথা 

রুল নাই! রন্থুল!1 ধরণীর অন্তস্তল হইতে একটা অন্ফুট আর্তনাদ 
উিত হইয়া আকাশ-বাতাসকে উতলা করিয়া তুলিল। এতদিন ধাহাকে 
পাইয়! বিশ্বপ্রকতি শান্ত হইয়া ছিল, আজ আবার তাহাকে হারাইয়৷ সে 

হাহাকার করিতে লাগিল। মিলনোৎসবের গ্রধান অতিথি চলিয়া গেলে 

সভাগৃহ যেমন নিশ্রভ হইয়া যায়, চমন-বাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়। 
গেলে যেমন করিয়া! তরু-পল্পবে বিরহ ঘনায় বিশ্বধরণীরও আজ সেই দশা 
হইল। ধার আগমনে তোরণে-তোরণে একদিন বাঁশি বাজিয়াছিল, নানা 

পত্রপুষ্পে ধাহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল, দিকে দিকে আনন্দ-মেল৷ 

বসিয়াছিল, সেই সন্মানিত প্রধান অতিথি আজ চলিয়া গেলেন। উৎসব-ভূমি 

আজ মলিন নিশ্রভ হুইয়া পড়িল! স্থলে-জলে, লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে, 
তৃণে-তৃণে শোকের ছায়া নামিল! সমস্ত হাসি-গান থামিয়া গেল; দিকে 
দিকে শুধুই একটা করুণ ক্রন্দনের স্থুর শোনা যাইতে লাগিল। মেষ-শিশুরা 
তৃণ মুখে দিয়া হঠাৎ ব্যথার ন্থুরে কাদিয়া উঠিল, মরুপথে চলিতে চলিতে 
উটের! ততন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়া মদিনা পানে মুখ তুলিয়৷ জলছলছল 
নগ্ননে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া গেল; 

ফুলদূল বরিয়া পড়িল) পাখীরা গান ভুলিয়া নীরবে বসিয়৷ রহিল; 
সমীরণ গতি হারাইল; 'লুহাওয়া ধরণীর অন্তর্টাহ বহন করিয়া মরুদিগন্তে 

হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। উদাসী বেছুঈন তার বল্পম ছুঁড়িয়া 

ফেলিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া দাড়াইল ; জশ্ব পার্খে দীড়াইয়া বিমর্যভাবে 
বারে বারে হ্ষোরব করিতে লাগিল। জড়চেতনে আজ এমনি করিয়! 

শোকের মাতম উঠিল। সকলেই, মনে করিতে লাগিল: কী যেন তাহার 

নাই, কী যেন সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, কোথায় যেন খানিকটা শুন্ঠ 
হইয়া গিয়াছে 

- মুছূর্তমধ্যে হযরতের মৃত্যু-ংবাদ মর্দিনার জর্বত্র ছড়াইয়৷ পড়িল। 

আবুবকর তখনও স্ুপ্নাতেই অবস্থান করিতেছিলেন ॥ সংবাদ গুনিয়াই জাপা 

তিনি মদিনায় ফিরিয়! বআসিলেন। 



৩৩৯ শেষ-কথা 
এদিকে হযরতের ইস্তিকালের সংবাদে বিহ্বল হইয়া ওমর তাড়াতাড়ি 

বিবি আয়েষার গৃহে উপস্থিত হইলেন। হযরতের দেহাবরণ উন্মুক্ত করিয়া 
একপৃষ্টে তিনি তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। সেই প্রশান্ত 
জ্যোতির্ময় মুখখানি দেখিয়া ওমর কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না যে, 
হযরত তাহার্দিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন! সেই মুখ, সেই হাসি, সেই 
কমনীয়তা__সমস্তই বিদ্যমান; মৃত্যুর কোন লক্ষণ সেখানে নাই। ওমর 
বলিয়। উঠিলেনঃ “কে বলে হযরত নাই? মিথ্যা কথা। হযরত 
মরেন নাই-মরিতে পারেন না!” বলিতে বলিতে তিনি উন্মাদের 
ম্যায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং গৃহদ্বারে দাড়াইয়া সমবেত জনতাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন £ “হযরত মরেন নাই, মরিতে পারেন 

না। যে বলিবে তিনি মার! গিয়াছেন, তাহার গর্দান লইব।” বলিতে 

বলিতে তিনি কোষ হইতে তরবারি তুলিয়া লইলেন। হযরতের মৃত্যুতে ' 
ওমর যে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া! পড়িয়াছেন এবং এই উক্তি যে তাহার 
অন্তবধদনারই বহিঃপ্রকাশ, সকলেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। 

ঠিক এই জময়ে হযরত আবুবকর আসিয়া পৌছিলেন। তাড়াতাড়ি 
তিনি বিবি আয়েষার গৃহে প্রবেশ করিয়া হযরতের মুখাবরণ তুলিয়া 

অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। ভক্তিভরে নত হইয়া! হযরতের 
পবিত্র ললাটে বারে বারে «বাসা (চুগ্ধন ) দিতে দিতে অশ্রুসিক্ত নয়নে 

তিনি বলিতে লাগিলেন £ “জীবনে যেমন সুন্দর ছিলে, মরণেও তুমি ঠিক 
তেমনি সুন্দর দেখাইতেছ 1; তারপর দুই হাতে হযরতের মস্তক কিঞ্চিৎ 

উত্তোলন করিয়া ধীবে ধীরে পুনরায় তাহাকে শোওয়াইয়। দিয়া 
বলিলেন হে আমার প্রিম্ন বন্ধু, তুমি আজ সত্যই আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে! 

ব্যথিত চিত্তে আবুবকর বাহিরে আসিলেন। ওমর তখনও অসিহস্তে 

দুয়ারে দগ্ডায়মান। সাহস করিয়া কেহই তাহার কথার প্রতিবাদ করিতেছেন 

না। তাহা দেখিয়া আবুবকর অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, ওমর 
কী করিতেছে! ক্ষান্ত হও। বাচালতা পরিত্যাগ কর। হযরত মার 

গিয়াছেন, ইহাতে আশ্্যের কী আছে? আল্লাহু তাহার রন্ুলের নিকট 

কি এই আয্মাত না'ঘল করেন নাই 7 | 
“নিশ্চয়ই তৃমি মরিষে এবং তাহারাও ( অন্যান্ত লোকেরাও ) মরিবে।» 

তারপর ওহদ-যুদ্ধের অবসানে কি আল্লাহ্. বলেন নাই : 



বিষ্বনবী 608৭ 

“মুহম্মদ একজন প্রেরিত নবী ছাড়া কিছুই নন। নিশ্চয়ই তাহার 
পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীরা ইন্তিকাল করিয়াছেন। এক্ষেত্রে কী 
করিবে? তিনি যদি মারাই যান, অথব| নিহতই হন, তবে কি 

তোমরা ( পূর্বের অবস্থায় ) ফিরিয়া যাইবে? 
অতএব, হে লোক সকল, অবহিত হও। যাহারা এতদিন মুহম্মদের 

পুূজারী ছিলে, তাহারা জানো যে মুহম্মদ মারা গিয়াছেন। আর যাহার 
আল্লার পুজা করিতে, তাহারা জানো যে আল্লার মৃত্যু নাই-তিনি চির 
জীবস্ত-_তিনি হাইউল্-কাইউম। 

আবুবকরের এই জ্বলম্ত সত্যবাণী শুনিয়া ওমরের চেতন্ত হইল! 
তাহার মনে হইতে লাগিল, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলি যেন জবেমান্র 
নাধিল হইল--উহাদের তাৎপর্য তিনি যেন আজ নূতন করিয়া উপলব্ধি 

' করিলেন ! ওমর থরথর করিয়া কাপিতে লাগিলেন, হাত হইতে তরবারি 

খসিয়। পড়িল, বিহ্বল হইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন । 

এই সময় একটা নৃতন সমস্যার উত্তৰ হইল। হৃযরতের মৃত্যুর পর 
যেপ্রশ্ন অনিবার্ধ হইয়া ছিল, এখনই তাহা! দেখা দিল। মুসলমানদিগের 
নেতা বা খলিফা এখন কে হইবেন? এই প্রশ্নের আশ মীমাংসার প্রয়োজন 
হইল, কারণ, ইহা না হইলে কোন কাজ করাই আর সম্ভব হইল ন1। 
অনতিবিলম্বে একটি পরামর্শ সভায় মোহাজের ও আনসারগণ মিলিত 
হইলেন। মর্দিনাবাসীদের কাহারও কাহারও ইচ্ছা ছিল- তাহাদের 

দলপত্তি সা"দ-বিন-উবাইদাকে খলিফা নির্বাচিত করেন। কিন্ত 

ওমর, আবু-উবাইদা প্রভৃতি তাহাতে সম্মত হুইলেন না, তাহার! জ্ঞানবৃদ্ধ 
আবুবকরের নাম প্রস্তাব করিলেন। ওমর সকলকে সম্বোধন করিয়া 

বলিলেন £ দ্বন্ধুগণ, রশ্ুলুল্লার ইংগিত কি এখনও আপনার! বুঝিতে পারেন 
নাই? জীবিত থাকাকালীন তিনি কি আবুবকরকেই এমামতি করিবার 
হুকুম দেন নাই? এমন কি নিজে তাহার পার্থে বসিয়া নামা পড়েন 

নাই? আবুবকরকেই কি তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালোবাদিতেন 
না? অতএব আসন, আমরা! সকলেই আবুবকরকে খলিফা বলিয়া মানির! 
লই 1” ইহাই বলিয়া তিনি আবুবকরের হস্ত ধারণ পূর্বক তাহার নিকট 
বয়ে হুইলেন। তখন সকল বাধা-বিপত্তি ভাসিয়া গেল। একে "একে 
সকলেই আসিয়া আবুবকরকে খলিফ্চ। বলিয়া স্বীকার করিলেন। বযীান্থারঃ 



ও শেহ-কথা 

সাদ-বিন্উবাইদাঁকে সমর্থন করিতেছিলেন, তাহারাও জন্ত্টচিত্তে নিজেদের 
সম্মতি জানাইলেন। এইরূপে আবুবকর মুসলমানদিগের প্রথম খলিফা! 
নির্বাচিত হইলেন। 

আবুবকর তখন উঠিয়া দীাড়াইয়া৷ বলিতে লাগিলেন ঃ “হে মুসলমানগণ, 
আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেঠ নই, সে কথা জানি; তবু তোমাদের ইচ্ছানু- 

সারেই আমি তোমাদের খলিফা হইলাম। যদ্দি আমি ভুল করি বা বিপথে 
চলি, তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করিয়া লইও। মনে রাখিও, মিথ্য 
বা ছুষ্টবুদ্ধি দ্বারা কোন জাতি বড় হইতে পারে না; সততার মধ্যেই জাতির 

শক্তি নিহিত থাকে। যে জাতি ভীরু, আত্মপ্রবঞ্চক ও নিজেদের মধ্যে 

বিভেদ স্থষ্টিকারী, সে জাতিকে আল্লাহ্ ঘ্বণা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন ! 
অতএব, তোমরা কায়মনোবাক্যে আমার আদেশ পালন করিবে । আমি 

যতখামি আল্লাহ্ ও তাহার বন্থুলকে মানিয়া চলিব, তোমরা ঠিক ততথখানি 

আমার কথা মানিয়া চলিবে ।” ইহাই বলিয়া তিনি সকলকে শান্ত 

করিলেন। 

হযরতের মৃতদেহ চব্বিশ ঘণ্টাকাল রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সোমবার 
অপরাহ্ছে তিনি ইস্তিকাল করেন, মঙ্গলবার অপরাহ্ে তাহাকে দাফন করা 

হয়। এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া দলে দলে ভক্তবুন্দ আসিয়া! হযরতকে একবার 

শেষ-দেখা দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং তার পবিত্র আত্মার উপর আল্লার 

রহমত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বহু দুরপথ হইতে বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী 
বালক, বালিকা-কাতারে কাতারে মদ্দিনাপানে ছুটিয়াছে; সকলেরই মুখ 

মণিন, সকলেরই চোখে আনু, সকলেরই কণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি। মদিনার 
সবত্র সেদিন এমনই শোকের মাতম । 

হযরতের মৃতদেহ কোথায় দাফন করা হইবে, তাহা লহয়া 
মতভেদের স্্টি হইয়াছিল। কেহ বলিতেছিলেন : মসজিছুন্নবীর মিষ্বারের 

পারে, কেহ বলিতেছিলেন মিম্বারের নিয়ে। কিন্তু আবুবকর কাহারও 

প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া বলিলেন: “জীবিতকালে হযরতকে বলিতে 

সনিয়াছিঃ  পয়গন্বরেরা যেখানেই দেহত্যাগ করেন, সেইখানেই 
তাহাদিগকে সমাহিত করিতে হয়। অতএব হযরত যেখানে শায়িত 

আছেন, সেখানেই তাহাকে দাফন করিতে হইবে” এই নির্দেশ অস্থসারে 
বিবি আয়েষার গৃছেই হযরতের সমাধি রচিত হইল। 



কিছবনবী ৩৪২ 

মঙ্গলবার ঘ্অপরাহথে হযরতের দাফল-ক্রিয়া জম্পক্ন হইল। মদিনা" 
মসজিদে তখন অগণিত লোর! হযরতকে সমাধি-শয়নে শান্লিত করিবার 

পূর্বে খলিফা! আবুবকর সকলের তরফ হুইতে এই মুনাজাত করিলেন ঃ 
“ছে রন্থুলুল্লাহ, আল্লার অনন্ত রহমৎ তোমার পবিত্র আত্মার উপর 

বধিত হউক। আমরা সাক্ষ্য দিতেছিঃ তুমি আল্লার বাণী যথাষথ 
ভাবেই আমাদের কাছে পৌছাইয়া দিয়াছ; যতর্দিন না ত্য 

জমনযুক্ত হইয়াছে, ততদিন জীবন পণ করিয়া জিহাদ করিয়াছ। 

এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই মাবুদ নাই--এ-কথা তুমি আমার্দিগকে 

শিখাইয়াছ এবং তাহার সান্নিধ্যে আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছ + 
বিশ্বাসাদিগের প্রতি তুমি চিরদিনই জায় ব্যবহার করিম্াছ। 
্াল্লার ধর্ম সকলের দুয়ারে পৌছাইয়! দিবার বিনিময়ে তুমি কোনদিন 

কোন প্রতিদান চাও নাই, অথবা সে ধর্মকে কাহারও নিকট বিক্রয়ও 

কর নাই। হে দরদী বন্ধু। আল্লার অনস্ত করুণায় তোমার রুহ- 

মুবারক অভিষিক্ত হউক! আমিন !” 
সং বং ধা 

আনুন পাঠক, আমরাও এই জুরে সুর মিলাইয়৷ বলি £ “আমিন 1” 









বিবি খাদিজ। ও আমিনা রওজা-মুবারক 
(বামে বিবি খাদিজার রওজ!) দক্ষিণে হযরত জননী আমিনার রওজা 



পুর্বাভান 

আল্লাহ তালার দরগায় লাখে! শুকৃরিয়া যে, এই অধম তীহার প্রিয় নবীর 

জীবন-কথার একাংশ আজ শেষ করিতে পারিল। ইহাকে আমি আমার 

জীবনের চরম সঞ্চয় এবং পরম সম্পদ বলিয়া মনে করি। 

প্রথম খণ্ডে আমরা হযরতের জীবনেতিহাস আলোচনা করিয়াছি। 

দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার চরিত্রের নান! দিক এবং মানা জমস্যার আলোচনা 
করিব। 

পাঠক লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন, হযরত মুহম্মদ সন্বদ্ধে লেখকের 
ধারণা কিছুটা ন্বতন্ত্র! হযরত মূহ্মদকে আমর শুধু 'মানুষ*ও বলি নাই, 

আবার “অতিমান্ষ'ও বলি নাই) দুইঁখুর মিলিত রূপের কল্পনা করিয়াছি । 
মানবিক এবং অতিমানবিক উভন্ন উপাদানই যে তাহার মধ্যে ছিল, এই 

কথার উপর জোর দিবার জন্যই তাহাকে এইরূপে দ্বিধাঁঁবিভক্ত করিয়া 

দেখাইয়াছি। বলা বাহুল্য ইহাই মানুষের পূর্ণপরিণত রূপ। মানুষের 
ভিতর অতিমান্ুষ না থাকিলে সে মানুষ মানুষই নয়। 

অতি-মান্ুষ মানুষেরই পূর্ণরপ। কাজেই অতিমান্ষও মান্য । সেই 
অর্থে বনুলুল্লাকে মানুষও বলা যায়। 

পূর্বেই বলিয়া! আসিয়াছি, হযরত দুই নামে পরিচিত ছিলেন; এক 
নামে তিনি ছিলেন "মুহম্মদ অর্থাৎ চরম-প্রশংসিত) অন্য নামে তিনি ছিলেন 

'আহম? অর্থাৎ চরম-প্রশংসাকারী। িরম-প্রশংসিত', বলিলে বুঝা যায় ঃ 

তিনি ছিলেন চরমপুর্ণ অর্থাৎ স্থির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ; আর “চরম-প্রশংসাকারী' 
বলিলে বুঝা যায়ঃ তাহার প্রনত্ত আল্লার প্রশংসা বা পরিচয় সর্বাপেক্ষা 

ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ। কাজেই হযরত, মুহম্মদের জীবনের লক্ষ্য 
(20185190) সার্থক হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে সব 

সময়েই আমাদের দৃ্টিকোণকে এই ছুইটি বিদ্ুতেই নিবন্ধ রাখিতে হইবে; 

অর্থাৎ আমাদিগকে দেখিতে হইবে ; (১) তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন 
কিনা, (২) আল্লার ফেপরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা চরম এবং পরম 

হইয়াছে কিনা। হযরতের সফলতা বিচারের ইহাই হইবে ছুই প্রধান 

মাপকাঠি! 



বিশ্বনবী ৪ 

বল! বাহুলা, হবিতীয়খণ্ডে আমরা প্রধানত; এই বিষয়েই আলোচনা 

করিব। আমরা দেখাইব যে, হযরত সত্যসত্যাই বিশ্বনিধিলের সবশেষ 
আদর্শ ছিলেন এবং তাহার প্রদত্ত আল্লাপরিচিতিই অর্বাপেক্ষা সঠিক 

এবং সম্পূর্ণ । 
এত্দ্যতীত আরও এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাদের সম্বন্ধে 

বিস্তৃত আলোচন1 না করিলে হযরতের জীবনী অসপ্পূর্ণ রহিয়া৷ যায়। সেরূপ 
কয়েকটি মূল্যবান বিষয়ের আলোচনাও পাঠক এই দ্বিতীয় খণ্ড 
দেখিতে পাইবেন। হযরতকে চিনিবার পক্ষে সেগুলিও যথেষ্ট সাহায্য 

করিবে, সন্দেহ নাই । 



পরিচ্ছেদ ১ 

ক্যরত মুহম্মদেরজন্মতারিখ কবে ? 

৫৭০ থৃষ্টাব্বের ২শে আগষ্ট) মোতাবেক ১২ই রবিউল আউওল, সোমবার, 

হযরত ভূমিষ্ঠ হন! 
কিন্তু আধুনিক যুগের কোন কোন পণ্ডিতের মত হযরতের সঠিক 

জন্স-তারিখ ৯ই রবিউল আউওল ১২ই নহে। ইহাদের প্রায় সকলেই 
মিসরের স্বনামখ্যাত জ্যোতিবিদ পণ্ডিত মাহমুদ পাশা ফল্কীকে অনুসরণ 
করিয়াছেন। পাশ! মহোদয় ১৮৫৮ খুষ্টান্খে ম্বতন্ত্র একথান! পুস্তক 

রচনা! করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হযরতের জন্ম *ই রবিউল আউওল 

তারিখেই হইয়াছিল, কেননা হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায়, » তারিখেই 
সোমবার পড়ে, ১২ তারিখে পড়ে না।% 

জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খা সাহেবও পাশা মহোদয়ের এই 
উদ্ধি সমর্থন করেন। “মোন্তফা-চরিতে' তিনি নিম্নলিখিত যুকতি-তর্কের 
অবতারণা করিয়াছেন : 

প্যরতের জন্ম-তারিখ নিধারণে এতিহাসিকগণ নানাপ্রকার মত 
গ্রকাশ করিয়াছেন । ভাবরি, ইবনে-খলছুন, ইবনে-হিশাম, কামিল প্রভৃতি 

এঁতিহাসিকগণ ১২ই রবিউল আউওল তারিখ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু 
আবুল ফেদা বলেন, এঁ মাসের ১*ই তারিখে হযরতের জন্ম হইয়াছিল । 

তবে সমস্ত লেখকই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে রবিউল আউওল 

মাসে সোমবারে হযরতের জন্ম হয়। আধুনিক মুসলমান লেখকগণ 

হুষ্মভাবে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১২ই বা ১০ই তারিখে সোমবার 
.পড়িতে পারে না। উহীইব্যতীত অন্ত কোন তারিখ হইতে পারে না। 
মিসরের দ্বনামখ্যাত জ্যোতিধিদি পণ্ডিত মাহমুদ পাশা ফারুকী 

ফলকী?) স্বতন্ত্র একখান! পুম্তক রচনা করিয়া ইহা অকাট্যরপে 

মাহমুদ পাশ! যে পুণ্তকখানি রচনা করেন, তাহার ন'ম 'নাভায়েছুল জাফছাম।? 

পৃশ্তকথানি আরবীতে লিখিত। জামর়! জনেকচেষ্টা করিয়াও পু্তকথানি সংগ্রহ করিতে 

পারিলাম ন1; কাজেই মূল যুক্তিতকের সহিত পরিচিত হইবার যোগ আমাদের ভূটিল ন!। ,. 



বিশ্বনবী ৬ 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাশ! মহোদয়ের প্রমাণগুলির সংক্ষিগুসার নিয়ে 

উদ্ধত করিয়া দিতেছি । তিনি বলেন__ 
(১) ছহি হাদিসে বণিত আছে যে, হযরতের শিশুপুত্র ইব্রাহিমের 

মৃত্যুর দিন ন্থধগ্রহণ লাগিয়াছিল। 

(২) হি্যরী ৮ম সালের জিলহজ্জ মাসে ইব্রাহিমের জন্ম হয়) 

১৭ বা ১৮ মাস বয়সে হিজরীর দশম সালে তাহার মৃত্যু 

হইয়াছিল । 
(৩) অংক কহিয়্া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উল্লিখিত 

স্যগ্রহণ ৬৩২ খুষ্টাব্বে ৭ই নভেম্বর তারিখে ৮৩, 

মিনিটের সময় লাগিয়াছিল। 

(৪) এ তারিখ ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় 

যে, হযরতের জন্মসনে ১২ই এপ্রিল তারিখে রবিউল আউওল 

মাসের ১ল৷ তারিখ আরম্ভ হইয়াছিল । 

(৫) জন্মদিনের তারিখ নির্দেশ সন্বদ্দে মতভেদ আছে বটে, কিন্ত 

রবিউল আউওল মাসের ৮ই হইতে ১২ই পর্যন্ত এই মতভেদ 

সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সোমবার সম্বন্ধেও কাহারও মতো 

নাই। 

(৬) ৮ই হইতে ১২ই রবিউল আউওল মধ্যে ০ই ব্যতীত সোমবার 

নাই। অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ই 
রবিউল আউওল ২শে এপ্রিল সোমবার হযরত জন্মগ্রহণ 

করিপ্নাছিলেন।৮*' 
--( মোস্তফাচরিত, ১৮৩-১৮৪ পৃঃ) 

1অবন্ত এই যুক্তিধার। জনাব মৌলানা মোঃ আকরম্ থান সাহেবের নিজগ্ব বলিয়া মলে 

ছয় না। মৌলানা শিবলী নোমানী তাহার হুবিখ্যাত “দীরাৎ-উন-নবী? গ্রন্থের ১৬০ পৃষ্ঠার 
পাঁদটাকায় পাশ। মহোদয়ের যুক্তি-তর্ষের একট] সংক্ষিপ্ত বিবরদী দিয়াছেন; মৌলান! 

আকরম খান সাহেবেক্স উক্তি ও যুক্তি ভাহারই প্রতিত্বনি মাত্র। তবে পার্থকা এইঃ 

শিবলী মহোদয় এ-সন্বন্ধে নিজের কোন মতামত ব্যক্ত করেন নাই অথবা! পাশা মহোদয়ের 

মত সমর্থনও করেন নাই; কিন্তু জনাব মৌলানা! আকরম খান সাছেব অতান্ত দৃঢ়তার 

সহিতই বলিতেছেন যে, »ই রধিউল আঁউগুল তারিথেই হযরত জন্গগ্রহণ করিয়াছিতলন। 

+" শিবলী মহোদয়ের মন্তব্য গিলাইয়! দেখুন। | * 



৭ হযরত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কষে ? 

কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে উপরোক্ত উপকরণ 
€৭6৪) এবং যুক্তিধারা (581198159 ) অনুসারে কি করিয়া যে *নিশ্চিত 

রূপে” প্রমাণিত হয় যে, ৯ই রবিউল আউওল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যুক্তি-প্রমাণের যেসব উপকরণ 

জনাব মৌলানা সাহেব বাবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে কোন ক্রমেই 
উপরোক্ত সিদ্ধান্তে ( ০০9০1051022 ) পৌছা যায় না। শ্বীকার কারলাম, 

ইত্রাহিমের মৃত্যুদিনে যে স্থ্য-গ্রহণ লাগিয়াছিল, তাহা ৬৩২ খুষ্টাবের 
৭ই নভেম্বর তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তারপর? মাত্র এইটুকু 
প্রস্তাবনা হইতে কী করিয়া হযরতের জন্ম-তারিখে পৌছান যায়? এই 
তারিখটিকে ভিত্তি করিয়া যর্দি আমার্দিগকে হযরতের জন্ম-তারিখ নির্ধারণ 

করিতেই হয়, তবে যুক্তির ধারা নিম্নরূপ হইবে ঃ 

(৯) ইব্রাহিমের মৃত্যুতারিখে (অর্থাৎ ৭ই নভেম্বর ৬৩২ খুঃ) 
আরবী সনের অমুক তারিখ ছিল; 

(২) এ তারিখে হযরতের বয়স এত বৎসর, এত মাস, এত দিন ছিল; 

(৩) অতএব হিসাব করিলে দেখা যায় যে, হযরতের জন্ম অমুক 

আরবী সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে হইয়াছিল । 

কিন্তু মৌলানা সাহেবের যুক্তিধারা সে-পথে চলে নাই! একটি 
হইতে অন্যটি, অন্যটি হইতে আর একটি--এইরূপ ভাবে চলিয়া অবশেষে 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ঃ "অতএব নিশ্চিতরূপে জান। যাইতেছে যে, »ই 
রবিউল আউিওল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।” | 

মৌলানা সাহেবের যুক্তিধারা যদি উপরোক্তরূপ হইতও, তবুও হযরতের 

সঠিক জন্মতারিখ বাহির করা সম্ভব হইত না। *১৭ বা ১৮ মাস বয়সে 

ইত্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছিল” বলিলে ত সব সগঠিকতার মূলে সেইখানেই 
কুঠারাঘাত করা হইয়া যায়। এই অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার (70:607155 ) 
উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া হযরতের সঠিক জন্ম-তারিখ বাহির করা ত দুরের 
কথা, ইব্রাহিমের জন্ম-তারিখও ত নিভূলি রূপে বাহির করা সম্ভব হয় না। 

আর ইক্রাহিমের জন্ম-তারিখ বাহির করিয়াই বা লাভ কী? সেখানেও ত 

ও একই প্রশ্ন জাগিবে  ইত্রাহিঘের জন্মদিনে আরবী কোন্ তারিখ 
ছিল? এবং সেই তারিখে হযরতের বয়ম কত বৎসর, কত মাস, কৃত 

দিন ছিল? 



বিশ্বনবী | ৮ 

দ্বিতীয় কথা! এই ঃ মিশরীয় পাশা মহোদয়ের গণনা যে আমাদিগকে 

কোথায় লইয়া ফেলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হয়, ১২ই রবিউল-আউওল হইতে »ই রবিউল-আউওল তারিখে 
হযরতের জন্মতারিখ স্থানাস্তরিত হওয়ায় মাত্র তিন দিনের অগ্রপশ্চাৎ 

ঘটিয়া৷ যাইতেছে। কিন্তু তাহা মোটেই নয়। এই নই রবিউল-আউওল 

৫৭০ খৃষ্টানদের রবিউল মাসের ই তারিখ নয়, ইহা ৫৭১ খুষ্টান্দের ৯ই 
রবিউল-আউওল, অর্থাৎ হযরতের প্রচলিত জন্মতারিখ হইতে প্রায় এক 
বৎসর পরবর্তী ।* ন্ুুতরাং *৮ই হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে »ই ব্যতীত 
সোমবার নাই” এ যুক্তি খুবই বিভ্রান্তিকর । 

এতদ্যতীত আরও অনেকগুলি মুল্যবান কারণ আছে, যাহাতে পাশ৷ 

মহোদয়ের গণনার উপর নির্ভর করা চলে না। কারণগুলি এই ঃ 

(১) ইংরাজী বর্ষগণনা-পদ্ধতির সহিত আরবী বর্ষগণনা-পদ্ধতির 

কোন মিল নাই, কেননা একটি সৌরবৎসর, আর এটি চান্দ্রবংসর ; একটির 
দিন রাত্রি ১২টার পর হইতে আরম্ভ হয়, অপরটির দিন স্থ্যান্তের পর 

হইতে আরম্ভ হয়। চন্দ্রের উাদয়ান্তের সংগে চান্দ্রমাসেব ঘনিষ্ট অন্বন্ধ। 

কাজেই ইংরাজী কোন্ তারিখের সহিত হিষযরী কোন্ তারিখের সামঞ্জস্য 

আছে, তাহা নির্ণয় করা জহজ নহে। এমন কি এই বৈজ্ঞানিক যুগেও 

সম্ভব হয় নাই। সরকারী ছুটি নির্ধারণের জন্য আজও তাই পর্বত্র নির্দেশ 
দেঁওয়! হইয়া থাকে : যদি চাদ অমুক দিনে দেখা যায়, তবে অমুক দিনে 
ছুটি হইবে! বর্তমানেই যখন উভয় তারিখের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না, তখন এখানে বপিয়া অংক কষিয়া কি কিয়া প্রায় দেড় হাজার 
বংসর পূর্বেব ঘটন! সপ্ধন্ধে বলা যাঁয় যে, অমুক খ্ুষ্টাব্দের অমুক মাসের অমুক 
তারিখে হ্যিরী সনের অমুক তারিখ ও অমুক দিন পডিয়াছিল? সৌরমাসের 
একটা বিধি-নির্দিষ্ট স্থিরতা আছে; কিন্তু চান্দ্রমাসের সেরূপ স্থিরতা 

কোথায় ? টাদ না দেখা পর্য্যঙ্জ ত কোন কিছুই নিশ্চিত করিয়! বলা যায় ন!। 

(২) একই ঘটনার সৌর ও চান্দ্র তারিখ নিধাবণ করিতে গেলে, 

স্ব 

«মৌলানা! আকরম খান সাহেব বলিতেছেন £ “সোমবার, »ই রবিউল-আনউওল, ২০শে এপ্রিল, 

৫৭১ খু্াঙ্ক। ১লা পৈষ্ঠা, ছোবহছাদেকের অব্যবহিত পরে হযরত জন্মগ্রহণ করিলেন 

--( মোস্তফা চরিত, ১৮৩ পৃঃ) 



৯ হযরত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কবে ? 

অর্থাৎ ইংরাজী তারিখের যোতাবেক হ্্যিরী তারিখ ধাহির করিতে গেলে, 
অনেক ক্ষেত্রে এমন বিভ্রাট ঘটিয়া যায় যে, কিছুতেই তাহা! রোধ করা যায় 
না। দৃষ্টান্ত ম্বরূপ ধরা যাউক £ ১৯৪* খুষ্টাব্ধের ১লা জানুয়ারী সোমবার 
দিনগতে রাত্রি ৮ ঘটিকার সমম্ন একটি শিশুর জন্ম হইল। ঠিক এদিন 
সন্ধ্যাকালে রবিউল আডউওল মাসেরও প্রথম চাদ দেখা! দিল, অর্থাৎ ১লা 

তারিখ পড়িল। এক্ষণে শিশুটির জন্ম-তারিখ যর্দি কেহ লিপিবদ্ধ করিতে 

চায়, তবে তাহাকে লিখিতে হইবে ; ১লা জানুয়ারী সোমবার, মোতাবেক 

১ল্য রবিউল আউওল তারিখে শিশুটির জন্ম হইল। কিন্তু সেই শিশুটি 
যদি পরদিন (মঙ্গলবার ) সকালে বেলা ১* ঘটিকার সময় মারা যায়, তবে 

তাহার মৃত্যু-তারিখ কিভাবে লিখিত হইবে? একথা অবশ্তই লেখা হইবে 
যে, ২রা জাহ্ুয়ারী শিশুটি মারা গিয়াছে । কিন্তু এই ২র! জানুয়ারী মোতাবেক 

রবিউল আউওল মাসের কত তারিখ লিখিতে হইবে? সেখানে আর ২র! 

রবিউল আউওল লিখিলে চলিবে না, ১লাই লিখিতে হুইবে, কারণ ১লা 

রবিউল আউওল তখনও শেষ হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, ইংরাজী 

তারিখ অনুসারে শিশুটির মৃত্যু তাহার জন্মের একদিন পরে ঘটিতেছে, কিন্ত 

হিষরী তারিখ অনুসারে জন্মের দিনেই ঘটিতেছে। এ-ক্ষেত্রে যিনি লিখিবেন 
যে, শিশুটি জন্মের দিনেই মারা গিয়াছিল, তাহার কথাও যেমন নিতু 
হইবে, যিনি লিখিবেন একদিন পরে মারা গিয়াছিল, তাহার কথাও ঠিক 

তেমনি নিভু হুইবে। একদিনের ব্যাপারেই যখন এই, তখন দেড় হাজার 

বংসরের পূর্বকার ঘটনা সথ্চদ্ধে যে পার্থক্য ও মতবিরোধ দেখা দিবে, 

তাহাতে আর আশ্চর্য কী? 

(৩) চাদ না দেখা পর্যস্ত কোন চান্দ্রমীমের পহেলা তারিখই »নিরূপণ 

করা সহজ নহে। কোন জময় চাদ মেঘে ঢাকা থাকে, কেহ দেখিতে পায়, 

কেহ পায় না। আবার একস্থানে দেখা গেলেও, দৃরবর্তা অন্ত কোন স্থানে 
সেই দিনই যে দেখা যাইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা! থাকে না। বোম্বাইতে 
আজ দেখা গেলে কাল হয়ত কলিকাতায় দেখা যায়। অবশ্ত বর্তমানে 

টেলিফোন, টেলিগ্রাম অথবা রেডিওর সাহায্যে একস্থানে দেখা গেলেই 

অন্স্থানে সে-সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব। কিন্তু হযরতের যুগে ত এসব 

কোন সুবিধাই ছিল ন1। মক্কায় দেখা গেলেই যে সে-্টাদ মদিনাতেও 

সেইদিনই দেখা যাইত, তাহ! কেহই জোর করিয়া বলিতে পায়েন ন|। 



বিশ্বনবী ১০. 

কাছেই আরদী মাসের ১ল! তারিখ নির্ণয় করা তখনকার দিনে সহজ” 
ছিল না; উহ! সর্ববাদিসন্মত নাও হইতে পারিত। 

(৪) হযরতের জন্ম-সমক্বে আরবে কোনই গ্রচলিত জন-তারিখ ছিল 
ঘ1। বর্তমানে যেহিষবী সন চলিতেছে, তাহাও হযরতের জন্মের €২ 

বৎসর পর ( অর্থাৎ ৬২২ খৃষ্টাব্দে) আরম্ভ হয়। 

(৫) এখন যে পদ্ধতিতে হিষরী সন গণনা করা হইতেছে, হযরতের 
জন্ম-সময়ে ঠিক সেই পদ্ধতিতেই আরবী-বর্ধব গণনা! করা হইত না। তখন 

প্রত্যেক বৎসরের মাস ও দিন-সংখ্যাও সমান থাকিত না। প্রথম ও দ্বিতীয় 

বদর একরপে গণনা করা হইত, তৃতীয় বখসর অন্তরূপে গণন। কর! 

হইত। প্রথম ছুই বৎসরের প্রত্যেকটিতে ৩৫৪ দিন থাকিত, তৃতীয় 
বৎসরে ৩৮৪ দিন থাকিত। এইরূপে প্রতি তিন বৎসরের গড় ধরিলে তবে 

রক বংসরে ৩৬৪ দিন পাওয়া যাইত। যথা (৩৫৪ +৩৫৪ +৩৮৪ ) 

৩৮৩৬৪ । অন্য কথায় প্রথম দুই বৎসরে প্রত্যেকটিতে ১* দিন 

করিয়া কম থাকিত, এবং প্রতি তৃতীয় বখসরে ৩* দিনের একটি অতিরিক্ত 
মাস (10651002187 09010) ) জুড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপে 

গোঁজামিল দিয়া প্রতি তিন বৎসরাস্তে সৌর ও চান্দ্রবর্ষের মধ্যে একটা 
সামঞ্জস্য বিধান করা হইত বলা বাহুল্য, এই সংযোগ-বিয়োগের ফলে 

কোন্ বৎসরের কোন্ মাস কখন আরম হইত, তাহা নিশ্চিত রূপে 
জানা যাইত না। এই অনিশ্চয়তার দ্ররণ আরবের প্পবিত্র মাসগুলির 

(অর্থাৎ মহররম, রজব, জিলকদ্ এবং জিলহজ ) স্থিরত1 থাকিত না। 

ফলে দন্থ্য ও লুষ্ঠনকারীরা ইহার সুযোগ লইয়া পবিত্র মাসগুলিতেও 
লুটতরাজ করিত। 

(৬) কোন্ সময়ে যে এই অতিরিক্ত মাসটি জুড়িয়া দেওয়৷ হইত, 

তাহার কোনই রেকর্ড বা! প্রমাণ বিদ্যমান নাই । 

“স্টার উইলিয়ম মুয়র বলিতেছেন £ 
5 প07615 35 198800 0০0 65175%5 055৪6 005 (478010 ) 9597. 9858 01181098119 

18091 834 50 50103810050 011] 0265 0698100108 01 €25 500 ০6001, 
সা 220 10018861020 ০ (06 068 1 23 60170508 69 005 10161350880, 
01 8 759280 ৪৮ 1105 01095 0 6৬619 10010 56815 1069 ৪ 10020150881 
260৩৫. 1105 146 01 11019812790, 088৩ 01, 



১১ হযরত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কবে ? 

($) আরবী বর্ষ-গণনায় এই বিভ্রাট লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং আল্লাহ্ ইহার 
সংশোধনের জন্ত এক আয়াত নাধিল করেন! কিন্তু এই আয়াতও হ্ষিরী 
১ম সনে অবতীর্ণ হয়, অর্থাৎ হযরতের জন্মের প্রায় ৬২ বংসর পরে। 
অতঃপর ১১শ হিযরী হইতে অতিরিক্ত মাস ( 10061051919 20000) ) 

যোগ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু এই নূতন গণনাপদ্ধতিও 
সননকারী ভাবে অন্মোদিত হয় ১৭শ বা ১৮শ হিযরীতে, অর্থাৎ হযরত 

ওমরের খেলাফৎ সময়ে। কাজেই নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, 
হযরতের জীবদ্দশায় আরবী বর্ষ-গণনার কোনই বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন ছিল 

না; যাহা ছিল, তাহাও হযরত ওমরের সময় হইতে রদ-ব্দল হইয়া 

গিয়াছিল। 

(৮) শুধু আরবী পপ্রিকারই যে সংস্কার হইয়াছে, তাহাও নহে। 
ইংর[জী পঞ্জিক'রও ( ০৪15০০1 ) সংস্কার হইয়াছে। 

এরূপ অবস্থায় কিসের উপর নির্ভর করিয়া যে এই বিষয়ে গব্ষেণা : 
চলিতে পারে, তাহা! আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বস্ততঃ এ সম্বন্ধে এখন 
কোনরূপ গ্থিরি-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমরা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই 
মনে করি। 

উপরে যে-সমন্তু বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা বিবেচনা করিলে 

এ-কথা অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে যে, হযরতের আবির্ভাব কালে 
আরবী-পঞ্জিকায় যে গৌজামিল ছিল, তাহার ন্ুুমীমাংসা না হওয়া 
পর্যন্ত আধুশিক কোন গবেষণাই নিভূ্লি হইতে পারে না। হধরতের 
জন্ম-তারিখ নির্ধারিত হইয়াছিল এক পদ্ধতিতে, এখন গণনা করা হইতেছে 
অন্ত পদ্ধতিতে। আরবী ও ইংরেজী বর্ষ গণনাপদ্ধতির হেরফেরের 

দরুই যে এই বিভ্রাট দেখা দিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ 

নাই। এখনকার গণনালন্ধ ₹ই তারিখ যে সেই যুগের গণনালক 
১২ই তারিখ ছিল না, এবং ১২ই তারিখেই যে সোমবার পড়ে নাই, 
তাহারই বা প্রমাণ কী? এরপ অবস্থায় বর্তমান গখনার কোন 

সার্থকতাই দেখি না। এরূপ গবেষণা দ্বারা চমক লাগান যায় বটে, কিন্ত 

_ +মিশ্চা আল্লার বিধানে যেদিন আকাশ-ৃথিবীকে হন করিগাছেন, সেইদিন হইতে 
মাসের সংখা! ১২টি, ; ইহাদের, মধ্যে চা্সিটি পবিত্র । ইহাই ঠিক গণনা, অন্তএব তাহাযের . 
সন্থন্ধে কোন অন্যায় করিও না।”--( ৯ ১ ৩৬) ্ 



বিশ্বনবী র্ 

প্রকৃত জত্যনিরপণ হয় না। বদ্ধত: ঘটিয়াছেও তাহাই। গবেষণাকারীদিগের 

মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। কেহ বলিতেছেন ২*শে 
এপ্রিল, কেহ ধলিতেছেন ২২শে এপ্রিল, কেহ বলিতেছেন নই রবিউল 
আউওল, কেহ বলিতেছেন ১*ই রবিউল আউওল। ইহার উপরে বৎসরের 
গোলমাল ত 'মাছেই। কেহ বলিতেছেন ৫৭০ থুষ্টাব, কেহ বলিতেছেন 
৫৭১ থুষ্টাবব | 

পক্ষান্তরে ১২ই রবিউল আউওল ঠিক রাখিলেই যে ইহার মোতাবেক 
ইংরাজী তারিখ ২৯শে আগষ্ট ৫৭* খৃষ্টাব্দ হুইবে, তাহারও কোন নিশ্চয্তা 

নাই। পুর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, আরবী পঞ্জিকার ন্যায় ইংরাজী পঞ্জিকারও 

সংস্কার করা হইয়াছে। ১৫৮২ খুষ্টাব্ধে 7০02 05801 ১ 

থুষ্টান ক্যালেগারের সংশোধন করেন | তখনকার গণনায় ৩৬৫ ১/৪ দিনে 

একটি সৌর বংসর পূর্ণ হইত। গ্রেগরী দেখিলেন এই সিকি দিনটুকুর জন্য 
(সিকিও নয়, প্রকৃতপক্ষে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ) হিসাবে বড়ই গণ্ডগোল 

বাধে। তাই তিনি নির্দেশ দেন যে ভগ্নাংশ টুকু বাদ দিয়া শুধু ৩৬৫ 
দিনেই এক বৎসর ধরিতে হইবে । সিকি দিনগুলি সম্বন্ধে এই বিধান দেন 

যে, গ্রুতি চতুর্থ বখসরে একটি দিন বাড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাকে বলা 
হইবে “লিপইয়ার, । গলিপইয়ার, বংসরে তাই থাকে ৩৬৬ দিন। এই 

বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে না হইয়া ২৯ দিনে হয়। এই নির্দেশ 

দেওয়ার সময দেখা যায়, ১৯ দিনের গোঁজামিল আছে। গ্রেগবী তখন 

উক্ত ১১ দিনকে একদম উড়াইয়। দেন, অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর তারিখকে ১৪ই 

অক্টোবর বলিয়া ঘোষণা করেন। গ্রেগরীর এই বিধান সমন্ত ক্যাথলিক 

দেশগুলি মানিয়া লয়, কিন্ত গ্রীক ও প্রোটেষ্ট্যাপ্ট দেশগুলি অস্বীকার 

করে; ১৭৫২ থুষ্টাব্বে ইংলগ্ড গ্রেগরীর মত অনুসরণ করিয়া ইংরাজী 

ক্যালেগারের সংস্কার করে। অনুসারে ৩রা সেপ্টেখরকে ১৪ই সেপ্টেম্বর 

বলিম্না ঘেষণা করা হয়। এই ধৎসর আরও একটি আশ্চ্ষ পরিবর্তন ঘটে। 

এতদিন ২৫শে মার্চ হইতে খুষ্টান বখ্সর গণনা করা হইত) এবার ১লা 

জানুয়ারী হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হইল 1% 

%* এ সত্বন্থে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন £:7/০5970994$9. 730745803০9 

৬০]. 1, £16015 2 581590991 



১৩ হযর্ত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কবে ? 

আরও একটি সমস্যা আছে। প্রতিদিনের তারিখ (08/6-1109 ) 

কোন্ সমম্ন হইতে আরম্ভ হইবে, তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। 
বর্তমানে রাত্রি ১২টা (2619 1১০৪:--০৪) হইতে দিন গণনা আরম্ত 

হয়। কিন্তু এই ০ম সবন্র সমান থাকে না। 1.0281630৩.এর বিভিন্ন 
কোণে ইহা! বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিভাবে ইহা সংঘটিত হয়, তাহা 

বৈজ্ঞানিকদের মুখ হইতেই শুনুন £-_ 
৭1560909156 0206 10316 5%:8100015 00 01500 605 10866 28 

8109 485 ৪00 1000৫ ৪৮ 009 00006 08611015006 0166016015১ 0 

205621706১7 0. 2 (198) ৯৪5 1. 4৯6 0015 2502)6106 006 0106 26 

1012916002 90 (৮685) ৬/০৪৫ 2 1385 00 2 1, 800. 810961 ০৪৮ 

5৪10 96৮, ৪0 180 05 0106 0010 1১6 2 (278... 1125, 1. 

[1020 01652051801), 29210) 166 05 001051961 0১৪ 00006 20805 

98505810602 9690100৪৮60" (7৮48) ঘ) ) 16 ৬০৩11756235 (11 0.2), 

/১৮ 752 2ম 00185 1, 12101 15 0৮ 01 ১4৪5 2) 26 900, 1% 

৮৮910 106 119 1৬9 2) 2৮ 180 77 (9 8.00-)১ ১89 2,0006156 9) 

1591১ 2. 015012191505 0: 1 8% 10 056 6৬০ 0050005 0£ 120০011775) 

700৮ ০81 16001010915 00150610620. 1196 25000610606 ৬৫৪৮ 

7০100 £:2৮6112 093369 656 1116) 055: 05865 01)817855 £000 1৮৪) ] 

0150 10000296919 2 00: 13117) 006 20000606005 6৪9/-00050 

৮6116 01095965006 119) ১০ 0906 01391)55 11020) 112 2 ৪124 

60012065185 1 60 10100, 

»- (6৬৮ 10150010901 ০৫006 17625500,) 

09 3৫00910-362607২1550, 186, 

অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে, একথা যখন নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত 

ইইতেছে না যে, »ই রবিউল আউওল তারিখেই হযরতের জন্ম হইয়াছিল, 
তখন প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত এবং মুসলিম-জাহানের 

সববত্র শ্বীকৃত ও প্রতিপালিত ১২ই রবিউল আউওল, সোমবার, তারিখকেই 

আমরা হযরতের জন্মদিন বলিয়া মানিয়! লইব। 



পরিচ্ছেদ £ ২ 

কা'বাশরীফ কখন্ নিম্িত হইয়াছিল ? 

কাবা-শরীফ জগতের প্রাচীনতম উপাসনাগূহ। ইসলামের ইতিহাসে 

সত্যই ইহ! বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইসলামের সহিত ইহার 
অবিচ্ছেদ্য সন্বন্ধ। দেহের সহিত আত্মার যে-সন্বদ্ব,। ফুলের সহিত গন্ধের 

যে-সম্বন্ধ, প্রদীপের সহিত শিখার যে-দন্বন্ব, কা'বার সহিত ইসলামের ঠিক 

সেই সন্বন্ধ। একটি ছাড়া অন্যটির কল্পনা তাই অত্যন্ত দুরূহ। 

কা"বা-গৃহ কখন নিগ়িত হইয়াছিল, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। 

অধিকাংশ পত্ডিতেরই মত ঃ হযরত ইব্রাহিমই ইহার প্রথম নির্মাতা 1 

আবার কেহ কেহ বলেনঃ হযরত আদমের হন্তেই ইহা প্রথম নিগিত 

হইয়াছিল। 
কিন্ত আমাদের মত স্বতন্ত্ব। হযরত আদমের হস্তে ইহা প্রথম নিষ্িত 

হইয়াছিল, এ কথ! বলিলেও আমর] সন্তষ্ট নই। কাবার ইতিহাস আরও 

গভীর। ইহার উৎস-মুখ হযরত আদম হইতেও অনেক দুরে। কা'বা 
দুনিয়ার নয়, কা'বা বেহেশতের কা'ব মানুষের নয়, কা'বা আল্লার। 

সত্যসত্যই ইহা 'বায়তুল্লাহ, বা আল্লার ঘর। এ শুধু আমাদের অনুমান নয়, 
পবিত্র কুরআন-হাদিস হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

“শোয়াব-উল্ ইমান” নামক বিখ্যাত হারদিস-গ্রন্থে কা'বা-গৃহের জন্ম- 

ইতিহাস এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে £ 
হযরত আদম ও বিবি হাওয়া যখন বিহিশিত হইতে দুনিয়ায় নির্বাসিত 

হন, তখন আদম “সারণ' দ্বীপে (বর্তমানে সিংহলে ?) এবং হাওয়া আরবঝ 

দেশে পতিত হন। প্রায় একশত বৎসর উভয়ে এইরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 

থাকেন। অতঃপর অনেক দাধমার পর হযরত আদম আসিয়া আরব 

দেশে হাওয়ার সহিত মিলিত হন। তখন আদম কৃতজ্ঞতাভরে আল্লার 

নিকট প্রার্থনা করেন ; “হে আল্লাহ, বিহিশতে অবস্থান কালে “বায়তুল 

1+"কা'রামন্দির যে যকত ইব্রাহিম কর্তৃকই নির্নত হইয়াছে পে দম্ব্জে কোন 
সঙ্গেহ দাই ।” স্মোম্বফাচরিত, ১৫৯ পৃ 



১৫ কা'বা-রীফ কখন নিমিত হইয়াছিল ? 

মামুর' নামক যে জ্যোতির্যয় *মস্জিদে ফিরিশ তার্দিগের সহিত আমি নিত্য 

€তোমার ইবাদৎ করিতাম, সেইরূপ একটি মস্জিদ তুমি আমাকে দীও-.. 

যাহাতে ছুনিয়াতেও আমরা তোমার গুণগান করিতে পারি।” আদমের 
এই প্রার্থনা! আল্লাহ্ কবুল করেন। তখন সেই বিহিশ্তী বায়তুল-মামুরের 
একটি প্রতিক্তি (558:78016) ছুনিয়ায় নামিয়া আসে। হযরত 
আদম সন্তষ্টচিত্তে সেখানে হ্বাদৎ করিতে থাকেন। একটি বেহেশ্তী ঝর্ণাও 

সেখানে প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহাই সেই পবিত্র 'জম্জম্চ। 
আদমের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কালে কালে এখানে লোকালয় 

স্থাপিত হইল। আদমের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণও এই পবিত্র মসজিদকে 
কায়েম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে লোকেরা যখন আল্লাহ তালাকে 

ভুলিয়া গেল, তখন আর এই মসজিদের কেহই কোন যত্ব লইল না। অবশেষে 

হযরত নৃহের সময়ে যে-বিশ্বব্যাপী জলগপ্লাবন হইল, তাহাতেই ইহা লোকচক্ষুর 
অন্তরালে চাপা পড়িয়া গেল। আল্লার অভিশাপে পৌত্বলিকগণও নিশ্চ্্ 
হইয়া গেল। সমগ্র আরব-দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইল । 

বহুযুগ পরে হযরত ইব্রাহিম আল্লার হুকুমে বিবি হাজের! ও শিশুপুত্র 

ইসমাইলকে ঠিক এই স্থানেই নির্বাসন দিয়া আসিলেন। শিশু ইসমাইলের 
পদ্াঘাতে যে বর্ণাধারা উন্মুক্ত হইল, উহাই সে জম্জম্। কালক্রমে এই 
উৎসের চতুষ্পার্শে নূতন করিয়া আরব-জাতির বসতি স্থাপিত হইল। অতঃপর 

হযরত ইব্রাহিম আসিয়া বিবি হাজের। ও ইসমাইলের সহিত যখন এইধানে 
বসবাস করিতে লাগিলেন, তখন আল্লাহ, তাহার সেই লুপ্ত ঘরের ঝ 
বায়তুল্লার পুননির্মাণের জন্য ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ দান করিলেন । 
তৎক্ষণাৎ পিতাপুত্র প্রস্তত হইলেন; কিন্তু কোথায় যে সেই পবিভ্র গৃহ 

অবস্থিত ছিল, তাহা! সঠিকরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তখন আল্লার 
নির্দেশে একখণড মেঘ আসিয়া প্রাচীন মসজিদের স্থান নির্ণয় করিয়া দিল । 

পিতাপুত্র মাটি খু'ড়িয়া সেই মসজিদের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করিলেন এবং 

সেই ভিতিমূলের উপরেই নৃতন করিয়া কা"বাগৃহ নির্মাণ করিলেন" 
বর্তমান কা'বা-প্রাগণে ষে একথানি কৃষ্প্রন্তর লক্ষিত হয় এবং হাজিগণ 

1তফসীর-ই'হান্কানি'তেও কা'বাঁশরীফের আদি-বৃভান্ত মূলতঃ এইরপই লিখিত 
হইয়াছে 1 বেখুন 3 ২১১-২১৪ পৃ!) 
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যাহাকে ভক্তিভ্রে চুম্বন করিয়া থাকেন, অনেকের মতে €দই প্ররস্তরখানি 
হযরত আদমের সময়কার কা'বা-গৃহেরই প্রস্তরধণ্ড বিশেষ। অতএব 

দেখা যাইতেছে যে, কা"বা-গৃহের অস্তিত্ব হযরত ইব্রাহিমেরও বনুপূর্ব হইতে 
বিদ্চমান ছিল। 

কা'বাগৃহ যে হযরত ইব্রাহিমের পুর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, পবিক্র 
কুরআন হইতেও তাহা স্প্রূপে প্রতীয়মান হয়। হ্যরত ইব্রাহিম যখন 
বিবি হাজেরা ও ইসমাইলকে নির্বাসন দিয়া আসেন, তখনকার কথা 
কুরআনে *উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত ইব্রাহিম যতক্ষণ 
দৃষ্টি চলে, ততক্ষণ বারেবারে পিছন ফিরিয়া প্রিয়তমা পত্বী ও 

প্রাণাধিক পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তারপর যেই তিনি দৃষ্টি 
সীমার বাহিরে গিয়া পড়িলেন, অমনি তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া! উঠিল। 
কাতরকণ্ঠে তিনি প্রার্থনা করিলেন £ 

“হে প্রভু, আমি আমার সন্তান-সম্ততির এক অংশ শন্তফলহীন 

মরু-উপত্যকায় তোমার গৃহের সন্নিকটে রাখিয়া আসিলাম--যাহাতে 

তাহারা তোমার ইবাদৎ করিতে পারে, অতএব তুমি মানুষের মনকে 
তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট কর এবং কিছু ফলমূল তাহাদিগকে দাও; 
হয়ত তাহারা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে ।”* 

ইহা দ্বারা বুঝা যায়ঃ নির্বাসিত হাজেরার সন্গিকটেই যে, “আল্লার 
ঘর” বিস্মান ছিল, হযরত ইব্রাহিম তাহা! জানিতেন এবং সেইজহ্যই 
তিনি এইরূপ প্রার্থন! করিয়াছিলেন। 

গ্জনাব মৌলানা আকরম খা সাহেব স্বীয় মত সমর্থন করিতে গিয়া এই আয়াতের 

বাথায় বলিতেছেন “হযরত ইব্রাহিম মক্কায় আসিয়াছিলেদ কয়েকবাঁর-- 

একবার মাত্র নহে । এইরূপে কা'বা নির্মাণের পরও দেশে চলিয়া গিয়। যেবার তিমি 

পুনরায় মক্কায় আগমন করেন, আলোচ্য প্রীর্থনাটি দেই বারের ।'_মোত্তফাঁচরিত £ 

১৬১ পৃঃ) এ'অনুমান আদৌ সংগত বলিয়। মনে হয় না, কারণ তাহা হইলে হযরত ইক্রাহিম 

ফলহীন' মরতূমির উল্লেখ করিতেন না বা লৌকজন ধাহাতে নেখানে আকৃষ্ট হয় এবং ফলমূল 

মিলে, এরপ প্রার্থনা করিতেন না। হাজেরাকে নির্বাসন দিবার পর হযরত ইত্রাহিম যৃধ্ন- 
মক্কায় আসিয়! বস্যাস করিতে থাকেন, তখন ত মেখানে লোকালর স্থাপিত হইয়াই গিয়াছে 

এবং শম্যফলমূলাদি জঙ্গিতেছে। তখন এর প্রার্থনার কোন মানে হয় না। ভফনীর-ই- 



১৭ কা'বা-শরীফ কখন নিমিত হইয়াছিল ? 

“তফসীর-ই-হাক্কানিতে” ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, বিবি হাজেরা 
খন বিজন মরুভূমির মধ্যে নিজেকে নিঃসহায় মনে করিয়৷ ভীত হইয়া 
কারদিতে লাগিলেন, তখন জনৈক ফিরিশতা আসিয়া! কানে কানে তাহাকে 
এই আশ্বাস দিলেন ; হাজেরা, কাদিও না। এই খ'নেই আল্লার ঘর 
নিহিত আছে। তোমার পুত্র ইসমাইল বড় হইয়া এই ঘরকে পুননির্মাণ 
করিবে ।” ইহাই শুনিয়া হাজেরা আশ্বস্ত হইলেন | 

হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলের উপর আল্লাহ্ যখন কা'বাগৃহ পুননির্মাণের 
আদেশ দেন, তখন আল্লাহ. তালা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও 

জানা যায় যে, কা'বাগৃহ পুর্ব হইতেই তথায় অবস্থিত ছিল। 
আল্লাহ্ বলিতেছেন £ 

“এবং আমরা ইব্রাহিি ও ইসমাইলকে আদেশ দিলাম; আমার 
গৃহকে পবিত্র কর*-**-**" 12 -(২১১২৫) 

কোন গৃহের অস্তিত্ব পূর্ব হইতেই বিদ্যমান না! থাকিলে তাহার পবিত্র 
করার কথা আসিতে পারে না। বিশেষ করিয়! হযরত ইব্রাহিম ও হযরত 
ইসমাইলের হস্তে যে-ঘর নিগ্রিত হইল, তাহা যে অপবিক্র ছিল, এ-কথারও কোন 
মানে হয় না। কাজেই, এখানে যে হযবত ইব্রাহিমের পূর্ববর্তী অবস্থার কথাই 
বলা হইতেছে তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। হযরত ইব্রাহিম কতৃক কা'বা-গৃহের 
নির্মাণ প্রসংগেও কুরআন-পাকে যে-আয়াত আছে, তাহাও এই কথারই 

সমথন করে £ 

“এবং যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল (কা'্বা-গৃহের ) ভিত্ উচু করিতে- 
ছিলেন, তখন তিনি (ইব্রাহিম ) প্রার্থনা] করিলেন £ হে আমার 

প্রভু, আমাদের ইহা ( এই সুকাধ) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি শ্রোতা 
এবং সর্ষজ্ঞ 1”--( ২১ ১২৭) 

এখানে অধিকাংশ তফসীরকারই 'ভিত্ উচু করা'র অর্থ পুননির্মাণ 
(০-5911৭) লিমা নির্ধারণ করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে। কুরঅ'নের 
অন্তান্ত স্থানেও আল্লাহ্ এই কা"বা গৃহকে ছুনিয়ার প্প্রথম গৃহ? : (215 

চ150 70055) এবং “সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন গৃহ? (00172 40060৮20096) 

বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ 
“নিশ্চয়ই মানুষের জন্ব প্রথম-স্থাপিত গুহ বাক্কার গৃহ (অর্থাৎ কানা) 

তাহা আলীর গরু কাতিসমঙ্গের পিপি 91772 
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ইহা হারা বুঝা যাইতেছে যে, এই কা'বাঁগুহই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ; 

ইহার পূর্বে দুনিয়ায় আর কোন গৃহ নির্মিত হয় নাই। আদি মানব 
হযরত আদমের জমসামগ্্রিক না হইলে কিছুতেই ইহাকে “মানুষের জন্ত 

প্রথম স্থাপিত গৃহ” বল! যাইত নাঁ। অন্যত্র আল্লাহ্. বলিতেছেন £ 
“অতংপর তাহাদিগকে প্রপ্নোজনীক্ম ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন কবিতে ও 

পরিচ্ছন্ন হইতে বল এবং তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালন করুক এবং 
'প্রাটীন গৃহের? চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করুক ।”--€ ২২: ২৯) 

ইহা হইতে নিশ্চয়ই প্রতিপর হইবে যে, কা"বা-গৃহের অস্তিত্ব 
হযরত ইব্রাহিমের আবির্ভাবের বন্থপূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল 1” 

কাব! ছুনিয়ার প্রথম গৃহ। আদিকাল হইতে এই খোদার ঘরের' 
অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং রোজ-কিযামৎ পর্যন্ত থাকিবে। কা"বা-গুহ 

সত্যই বায়তুল মামুরের*-ই প্রতিক্ৃতি। কাবার দিকে মুখ ফিরাইলে 
প্রকৃতপক্ষে বায়তুল মামুরের দিকেই মুখ ফিরান হয়, আর বায়তুল মামুরের 

দিকে মুখ ফিরাইলে প্রকৃতপক্ষে আল্লার দিকেই মুখ ফিরানো হয়। এই 
জন্যই বিশ্বের মুসলমান যে যেখানেই থাকুক, কাবাঁশরীফকে কেন্দ্র করিয়া 
প্রতিদিন নামায পড়ে । বেতার-যস্্র অথবা টেলিফোনের সংযোগ-গৃ?হর ন্যায় 

ইহাও একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ-কেন্দ্র। আল্লার সহিত সংযোগ চাঁহিলে এই 
কা'বা গৃহেই তাহাকে প্রথম স্মরণ লইতে হইবে। এই পবিত্র গৃহ তাই 
আল্লাহ্ তালার চির আশীববাদপ্রাপ্ত পুণ্-নিকেতন। অনস্তকাল ধরিয়া আল্লার 

করুণা ইছার শিরে বধিত হইবে--রোজ-কিয়ামৎ পর্ধস্ত এ-গৃহ কায়েম থাকিবে; 

তারপর ধ্যানলোকের সেই বায়তুল মামুবে পুনরায় মিলাইয়! যাইবে। 
মৌলানা মুহম্মদ আলি কাব! শরীফ সগ্ধন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন £ 

প]0 02 006 006 1090১ ১1০০০৪, 19 02012160 60102 11)6 7119 17010155 
191860. 07; 006 5216 01: 005 9151310 06 076 10157105860 2805 0 
11০ 00610 80050000607 60 06 71%50168) 71১10) ৯019, 0090218 

01080810119 15005165029 85560 51505565 235 ০0100182205 000 

কাবা যে সতাসত্যাই 'অতিপ্রাটীন গৃহ* ইতিহাঁসেও তাহার প্মাণ বিছ্যমাম। 

91 ছ/1111800 ১481 বলিতেছেন £ কে 

*8১ %61% 1118 815011019 17026 ৮5 85581505060 0065 00815. ভি৪৮054 01 106 
25178100 01 306০9, 20009355 76০৫০55 ৭০৩৪ 2০% 25 69 ৫6 50085 5৩৫ 



১৯ কা'বা-শরীকফ কখন নিমিত হইয়াছিল? 

5৮67 0£ 006 01558110785 ৬1১01) 2 00106 0099555965১ 200 0905 16 18 

05 015 25 ০1] 25 01)2 1956 70056 22 1310) 1005 19261012801 0৪ 

৬/০10 192৬5 03120, ৪00 111] 224১ 0510 005 1050515002 00 

801091006--(0106 7015 0308121, 0. 1271.) 

অর্থাৎ ; “একদিকে মক্কার কাবাকে আল্লার উপাসনার জন্য জগতের 

'পর্বপ্রথম গৃহ? বলা হইয়াছে, অন্যদিকে ইহাকে মুবারক বলিয়াও 
অভিহিত করা হইয়াছে । মুবারক শব্ের সাধারণ অর্থ “অগ্রন্থহপ্রাণ্ত; বিদ্ধ 

ইহার গৃঢ় অর্থ হইতেছে কোন জিনিসের উপর চিরদিনের জন্য ধারাবাহিক 
ভাব (আল্লার ) অন্ুগ্রহ-বর্ষণ। এই কারণেই ইহা জগতের সর্বপ্রথম 
এবং সর্বশেষ গৃহ; এখানেই বিশ্বের সকল জাতি যুগেযুগে সত্যিকার 

প্রেরণা এবং পথেব দিশা পাইয়৷ আসিয়াছে এবং পাইবে |» 

সত্যই তাই। কা*বাশরীফ এক অপৃধ সৃষ্টি। আল্লাহ্ ও মানুষের 
মধ্যে এ এক চিরস্তন ম্বর্সেতু। অষ্টার উদ্দেশে ্ট্টির নিবেদিত 

একটি নীরব প্রণতি অনন্তকালের জন্য যেন রূপ ধরিয়া এখালে 

শোভা পাইতেছে। 
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মৌলান| আকরম খা সাহেব শ্বীয় মতের বিরোধী বলিয়াই মুমরের এই উজি প্রত্যাখ্যান 

“কররিয়াঞ্ছেন। কিন্তু পাঠক দেখিতেছেন, মুয়র এখানে কোন খারাপ কখ! রলেন নাই । 
সিং 



£৩ পরিচ্ছো 

ইসলাম ও পৌন্তলিকত। 

হযরত মুহম্মদকে সারাজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত এ-সংগ্রামের বিরাম ছিল না। কিন্তু কিসের জন্য 
এই সংগ্রাম? এ-সংগ্রামের মূল কারণ কী ছিল? লক্ষ্য, উদ্দেশ্তই বা কী 
ছিল? ইহার পশ্চাতে ছিল কি কোন ব্যক্তিগত শ্বার্থসিদ্ধির তাড়না? ছিল কি 
কোন অহেতুক রাজ্যজয়েব বাসনা? অথবা অন্ত কোন মনোবিলাস? না। 

সমস্ত মংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল পৌত্বলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া 
ভৌহিদকে জয়যুক্ত কবা। এ-সংগ্রাম তাই প্রকৃতপক্ষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধ 
নয়। মক্কার বিরুদ্ধে নয়, ইহ্দী-ুষ্টানদিগের বিরদ্ধে নয়ু--জগংজোড় 

পৌত্রলিকতার বিরুদ্ধে। মানুষের মনের আঙিনায় যে অসংখ্য মুরৎ আম্লাকে 
আড়াল করিয়া দীড়াইয়া ছিল, মুহম্মদ চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে ধ্বংগ 
করিয়া আল্লাহ ও মানুষের চিরন্তন যোগস্থত্রকে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করিতে। 

ইহাই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য_-একমাত্র সাধনা। এই লক্ষ্য হইতে কোন- 
দিন তিনি একবিনু বিচ্যুত হন নাই। পৌত্তলিকতার নিবিড় অদ্ধকারে ধরণী 
ষধন একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে সময় সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিঃসংগ অবস্থায়: 

একা! দাঁড়াইয়া জগতের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তিনি তৌহিদের অগ্নিবাণী ঘোষণা 
করিয়াছিলেন । সেইদিন হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার জীবন-বীণা একই স্থুরে 

বাধা ছিল। কত ভয়-ভীতি, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন, কত প্রলোভন 

তাহার গতিপথে বাধার বিষ্ব্যাচল রচনা করিয়াছে, কিন্ধু মহাপুরুষ কোনে! 
স্থানে এতটুকু শংকা! মানেন নাই; জীবন-মরণ পণ করিয়া তিনি তাহার 

সত্যবাণীকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোরেশগণ কত সময় বলিয়াছে £ 
“মুহম্মদ যাহা চাও সব দিব, শুধু এ একটি কথা ভোল- শুধু বল ঘে 
আমাদের দেবতারাও সত্য।” কিন্তু মুহত্মী বলিয়াছেন £: “তোমরা যি 

আমার একহাতে চন্র আর একহাতে সর্ধ আনিয়া দাও, তবু বলিব ৮ 
একমার ছআন্লাহ্ সত্য-_তিনি, ছাড়া আমাদের আর কোন উপাস্ নাই। 

এ বাযেকবাসী পৌঁতলিফগণ বলিয়াছিল £ প্জীমরা ইসলাম গ্রহণ করিতেছি ১. 



২১ ইসলাম ও পৌত্তলিকত! 

কিন্ত আমাদের বুত্গুলি ভাঙিতে বড় মায়া লাগে, একটু সময় আমাদিগকে 

দিন।" হুমরত বলিয়াছেন 8 “ইসলাম ও মৃত্িপূজা এক সংগে থাকিতে 
পারে না। ফে-ুহূর্তে তুমি ইসলাম কবুল করিবে, সেই মুহুর্তেই তোমাকে 

মৃতিপূজা! পরিত্যাগ করিতে হইবে।” বস্ততঃ হযরত কোন অবস্থাতেই 

ইসলামের মূলমন্ত্র বিশ্বত হন নাই। আত্্ীয়-স্বজনকে ছাড়িয়াছেন, সমাজ ও 

স্বজাতিকে ছাঁড়িয়াছেন, দেশত্যাগ করিয়াছেন, কঠোর বিপদকে বরণ করিগ়া- 

ছেন, বারে বারে তাহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে, ৩বু তিনি আপন আদর্শ 

হইতে একটুও স্মলিত হন নাই। পৌত্বলিক্দিগকে মান্য হিসাবে তিনি 
ভালোবাসিয়াছেন, তাহাদের বনু অপরাধকে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন; এমন 

কি তাহার্দের সহিত সন্ধি করিযা দেশের কাজও করিয়াছেন, কিন্তু পৌত্তলিকতার 

সহিত কোনদিন তিনি সন্ধি করেন নাই। আদর্শের বেলাফ কোন 

আপোষ চলেনা । অন্ধকার ও আলোকের মত ইহারা ছুই পরল্পরবিরোধী 

বন্ত। একই স্থানে একই সময়ে উভয়ের অবস্থান অসম্ভব। 

পৌত্তলিকতার সংগে ইসলামের কেন এত বিরোধ? জগতে এত পাপ, 
এত দুর্ন্তি বিদ্বমান থাকিতে হযরত কেন এই পৌত্লিকতার বিরুদ্ধেই 
তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন? 

কারণ আছে। মানুষের জীবনে পৌত্তলিকতার অভিশাপ অত্যন্ত 

ভয়াবহ । বহু পাপ, বসু দুর্নীতি, বু অধঃপতনের মূলই হইতেছে এই 
পৌত্বলিকতা। সত্যত্রষ্টা মৃহম্মদ তাই এই পৌত্তলিকতাকে উচ্ছেদ করিবার 
অন্যই এত দৃঢসংকল্প ছিলেন। 

সুদ্স্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ একদিকে আল্লাকে না 

চেনা, অপরদিকে নিজেকে না-চেনা-এই উত্ভযনবিধ অজ্ঞানতা হইতেই হয় 
পৌত্তলিকতার জন্ম । আল্লাই থে "রব", আল্লাই যে আমাদের জীবন-মরণের 

প্রভু, তিনি ছাড়া আমাদের যে আর কোন গতি নাই, সহায় নাই, শরণ নাই, 

বিশ্ব-নিখিল যে তাহারই স্থষ্টি এবং সবার উপরে যে একমাত্র তাঁহারই প্রতৃত্ব 

বিরাজমান, এই সহজ এবং স্বাভাবিক সত্যোপলন্ধির অভাবই হইতেছে 
পৌত্তলিকতার মূল মানুষ যদি জানে এবং মাঁনে যে, আল্লাহ, এক, 
অন্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান, যাহা কিছু চাহিতে হয়, তীহারই , কাছে চাহিতে 

হয, ভবে কেন সে আললাক্ষে ছাড়িয়া অপর-কাহারও শরণাপর হইবে ? সালাহ, 



বিশ্বনবী ২২ 
পৌত্তলিক নিজেকেও চেনে না। শিজে কত বড় তাও সেজানেনা। 

আত্মবিস্বত রাজপুক্রের মত সে দুয়ারে ছুয়ায়ে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। সে 

জানে না তার মধ্যে কী অলীম শক্তি ও অনন্ত সস্ভাবনা লুকাইয়া আছে। 
সে জানে না সে ছোট নয় তুচ্ছ নয় সে “আল্লার প্রতিনিধি” সে আজান 

শ্রেষ্ঠ সু্টি-_-আশ রাফুল্মাধলুকাৎ। সে জানে না তার চেয়ে অন্ত কে 
বড় নয়, অন্ত কেহ নমস্য নয়; চন্য: মেঘবিদ্যুৎ গিরিনদী মকুপ্রাস্তির-- 

জড়প্ররুতির সধন্তই তাহার আতত্বাধীন-_সবলেই তাহার সেবায় নিয়োজিত *%। 
একদিকে আল্লাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া নামানা অপরদিকে নিজেকে ছোট 

বলিয়া জানাই হইতেছে পৌত্তলিক মনোবৃত্তির ছুই প্রধান উপাদান । 
অতএব জত্যাকার মানুষ হইতে হইলে এবং আমাদের অস্তর্নিহিত সুপ 

শক্তির সম্যক পরিস্ফুরণ কবিয়া তুলিতে হইলে আমাদের সর্বপ্রধম 
প্রয়োঞজন-_ এই অসীম অনস্ত এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাকে জীবনের মধ্যে বরণ 

কবিয়া লওয়া এবং তাহার সহিত আত্মার নিবিড় যোগস্বাপনা করা; উন্নত 

মন্তকে উদ্দাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করা £ আমি মানুষ, আমার চেয়ে দেবতা বড় নয়, 

দেবতার চেয়ে আমি বড়। অসীম অনস্ত ও বিরাটের সহিত সম্বন্ধ 

স্থাপন না করিলে কেমন করিয়া মানুষ বড় হইবে? বড়র সহিত যুক্ত না 
হইলে কখনও বড় হওয়া যায় না। 

মানবজীবনে এই অন্ীমের অনুভূতির প্রয়োজন আছে। মানুষের দুইটি 
অংশঃ জড় এবং ঠেতন্য (20965 2100 921710) । এই দুই-এর 

সমম্বয়েই তাহার স্থষ্টি। জড়দেহের পুষ্টির জন্ত যেমন তাহার স্থল খোরাকির 
প্রযোজন, চিন্ময় জত্বার পরিপুষ্টির জন্যও তেমনি তাহার আধ্যাত্মিক 

খোরাকির প্রয়োজন। এই খোরাক আব্ব কিছুই নয়--সেই অসীম অনন্ত 

« “এবং যখন তোমার প্রভু ফিরিশ তাদিগকে বলিলেন ঃ আমি দুনিয়ায় € আমার ) 

প্রতিনিধি হুষ্টি কৰিব ।” (২ 2 ৩০) 

"এবং তিনি-যিনি তোমাদিগকে জগতে তাহার প্রতিনিধি শবরপ তুষ্ট 
করিয়াছেন 1* (ডি ৩ন) 

"এবং তিমি (আল্লাহ) তোমাদের অধীন করিয়াছেন রাত্রিকে, দিনকে, নুর্যাকে, 

চন্রকে এবং তারকার্দিগকে-উীাহীর আদেশ অনুমারেই তোমাদের অধীন কর! 

হইয়াছে । নিপ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাধীলদিগের আন্ত অনেক নিদর্শন আছে। 

(১৬ 2 ১৯) 



হত ইসলাম ও পৌত্বলিকতা 

নিরাকারের ম্পর্শান্ুভৃতি। সেই জ্বোতিঃসাগরের সহিত আমাদের জীবন- 
ধারার যোগ রাখা তাই মিতাস্ত অপরিহার্য । সেই যোগন্তর ছিন্ন হইলে 
মান্য তখন আর চলমান থাকে না, বন্ধপংক পুফরিণীর মত পন্দু। অচল 
হইয়া পড়ে। মে তখন আর পরিপূর্ণ মান্য থাকে না, অর্থাংশ, হইয়। যায়; 
তাও নিকট অর্ধাংশ --যাহা সাধারণ পগ্ুদের মধ্যেও বিগ্কমান। কাজেই 

নিরাকার আল্লার ধ্যান ও ধারণ1--সে যতই অস্পষ্ট হউক না! কেন-_মন্িষের 
জীবনের এক মন্তবড় সম্পদ । আমাদের ইন্দিষান্ভৃতির অতীতে যে অব্যক্ত 

ও অনিবচনীপ় রহস্তলোক রহিয়াছে, মানুষ যদি তাহার জদ্ধানই ন1 পাইল, 

জড়-জীবনের সংকীর্ণ পিঞ্ররের মধ্যেই যর্দি সে চিরকাল সীমাবদ্ধ হইয়া 
রহিল,__অসীম অনস্ত আকাশে যর্দি তাহার মনোবিহংগ রুডীন পাখা 

মেলিয়! উডিতেই না শিখিল, তবে আর তার এমন কী-ই-বা গৌরব ! 
আমবা বাহাত:ঃ যাহা দেখি বা শুনি, তাহাতেই আমাদের সকল দেখাশুন! 

শেষ হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে এক গোপন রহস্তলোক আছে। 

সে অতীন্রিঘ লোকে পৌঁছিতে পারিলেই আমাদের মনুষ্যজীবন সার্থক ও 
পরিপূর্ণ হয়। অবৃশ্যে বিশ্বাস সেই লোকে পৌছিবার একমাত্র খেয়া তরী । 
সেই তরীতে একটি সুক্ষ মনেরই স্থান আছে, অন্য কোন স্ুল বস্তু সংগে 

লইবার উপায় নাই, নিলেই এ তরীর ভরাডুবি হয়। যাত্রীকে তাই সবপ্রকারে 

মুক্ত হইয়া হালকা হইতে হয়। সাকার মুতি বা জড়পুজা এইজন্যই 
আমাদিগকে বর্জন করাব দরকার । আত্মার উন্নয়নে এ বাধা দেয় । 

অনেকে বলেনঃ নিরাকারকে ধারণা করিতে পারিনা, তাই একটা 

মৃতি দিয়া তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু নিরাকারকে বিশুদ্ধ 
ভাবে ধাবণা করা যদি কঠিন হয়, তবে সেই নিরাকারকে আকার দিগ্া 

ধারণ] করা ত আরও কঠিন--আরও অসম্ভব। যাইতে চাই আকাশে, পথ 

ধরি পা'তালেব ; বুঝিতে চাঁই আলোককে, ধ্যান করি আঁধারের! কোন 

লক্ষ্যবন্্রকে পাইতে হইলে সম্পূর্ণ বিপরীদ্ধমী আরেক বস্তঘ্ধারা তাহার 
বাস্তব উপলব্ধি [79510%5 15511550090) কিরূপ করিয়া সম্ভব! 

কাজেই নিরাকারকে উপলন্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইবে 

সাকারকে মনের সন্ুখ হইতে অরাইয়া দেওয়া! নিরাকারকে ধারণ! 
করিতে পারি না-এই উপলব্িই ত নিরাকারের ধারপাঁ। নিরাকারকে 
যদি ধারণা করিতেই পারিতাম। তবে আর সে নিরাকার রহিল কোথায়? 



(বশনবী ? 5৬৮, 

ষে-নিরাকারকে ধারণায় ধরা যায়, সেও ত সাকার! সেও" ত সংকীর্ণ। ভাই 

যাহারা নিয়াকাযকে আকার দিবা! ধরিতে চায়, তাহার! ভ্রাস্ত। তবে একথা 
ঠিক যে, সাকারকে অস্বীকার করিলেও নিরাকারকে ধ্যান কর] যায় ন1। 

লমত্ত জান আগাদের ছন্বধর্মী। আলোককে বুঝিবার জন্য যেমন আধারের 
প্রয়োজন, নিরাকারকে বুঝিবার জন্য তেমনি সাকারের প্রয়োজন । সাকারকে 

এই আলোকে শ্রহণ করিলে দোষ নাই) কিন্তু শ্বতন্্রভাবে স্বীকার করিলে 
দোষ হয়। 

স্থল হইতে নুন্মে, সাস্ত হইতে অনস্তে, সীমা হইতে অসীমে ছুটিম্বা চলাই 
মানব-মনের চরম লক্ষ্য ও পরিণতি। প্রত্যেক বন্ত তাহার বিপরীতকে 

খুঁজিবে-_ইহাই দার্শনিক সত্য। শুধু দর্শন নহে, বিজ্ঞানও আজ সেই কথাই 
বলে। €106279661151159007, 06 226 অর্থাৎ জড় হইতে অজড়ে 

পৌছানই বিজ্ঞানের নবতম সাধনা । মানব-জীবনের লক্ষ্য ও পবিণতিও তাই। 
সে সসীম, কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই সে চাহিবে অসীমের স্পর্শ, ইহাই 
প্রক্কতির নিয়ম । আকার-বিশিষ্ট মানুষ তাই আর-এক আকারকে পুজ। 

করিতে পারে না। পৌত্বলিকতা এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
সীমা হইতে অদ্দীমে না ছুটিয়া অসীমকেই সে জসীম করিতে চায়! সত্য- 

উপলব্ধির এই বিপরীতমুখিতাই পৌত্তলিকতার প্রধান অভিশাপ । 
প্রত্যেক মাঁচষের মনের 'কোথে ন্বভাবতই একটা দূরের পিয়াসা 

জাগিয়া আছে। সাস্তকে লইয়া সে বেশিদিন শান্ত হইয়া থাকিতে পারে 
না; অনন্তের জন্ত তাব প্রাণ ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। পৌত্তলিকতা 
আমাদের এই অনন্তের স্বপ্রকে ভাঙিয়া দেয়; জীবনের দ্িকচক্রবালকে 

সে সংকীর্ণ করিয়া আনে; মানুষের শক্তি ও সাহস সীমাবদ্ধ হইয়া আসে; 

স্থলকে অতিক্রম করিয়া সে আর উধের্ব উঠিতে পারে না। মাকড়সা যেমন 
তার চারিপাশে জাল বুনিয়৷ নিজেকে বন্দী করিয়া রাখে, পৌত্বলিক মন 
তেমনি করিয়া কুসংস্কারের জালে জড়াইয়া যায়। বাহিরে তাহার বিশাল জগৎ 
পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহার সহিত তাহার সন্বন্ধে থাকে ন॥ একটা আবরণ 

আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাড়ায়। এইরূপে যখন অনীমের যোগস্থত্র 

ছিন্ন হইয়া যায়, চিত্ত-মুষ্করে আর যখন অনন্তের জ্যোতি: প্রতিফলিত হয় 

না) তখন ম্বভাবতই মানুষ আপনার জড়জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসে। 

কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্ধ প্রভৃতি যাবতীয় স্থুল প্রবৃতিগুলিই তখন প্রবল 



গা 

২৫ ইসলাম ও পৌতুলিবতা 

হইয়া দেখা! দেয়? মাহষ তখন আর উধসুখীন্ হইতে পারে না) দের 
ক্ষধাকেই মে চরম এবং পরম বলিয়া মনে করে। তখন হিংসাঁথেষ, 
ব্যভিচার-অবিচার প্রভৃতি পণ্ডজীবনের যাবতীয় পাপ ও দূর্নীতি আসিম্াই 
তাহাকে ঘিরিয়৷ ধরে। এইরূপে তাহার নৈতিক মৃত্যু ঘটে; পৌঁত্তলিকতার 
কুফল বর্ণনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই ঠিকই বলিয়াছেন :-- 

মুগ্ধ ওরে, স্বপ্ন ঘোরে 

যদি প্রাণের আসন-কোণে 

ধূলায়-গড়া দেবতারে 
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে, 

চিরদিনের প্রভু তবে 

তোদের প্রাণে বিফল হবে 

বাহিরে সে দাড়িয়ে রবে 

কত না যুগযুগাস্তবে 1” 

অতএব আমাদিগকে অসীম, অনস্ত ও নিরাকারের ধেয়ানী হইতেই 
হইবে; শুধু স্ুলদর্শা বস্ততান্ত্িক হইলে চলিবে না, অতীন্দ্িয় অনুভূতি 
আমাদের চাই-ই চাই। নিরাকারের ধারণা ত অস্পষ্ট হইবেই, তবু ইহাকে 
বর্জন করা চলিবে নাঃ সবকিছু সুম্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে চাওয়াও 

মানষের আব-এক অভিশাপ । উহাতে আনন্দ নাই। আমাদের অনুভূতি 
ও কল্পনাশক্তি উহাতে আড়ষ্ট হয়। এই জন্য অস্পইতাও আমাদের জীবনে 

একান্ত প্রয়োজন । ঈমান-বিল্-গায়িব বা বিরাট অজানাতে বিশ্বাস তাই 

আমাদের ধর্মাঁয় অনুশাসন । 
পৌত্তলিকতার আর একটি অভিশাপ ঃ মানুষকে দে ভীরু, দুর্বল 

ও দাঁসভাবাপন্ন করিয়। তুলে। অসংখ্য দেবতাকে বড় বলিয়া স্বীকার 

করিতে কবিতে ভিতর হইতে সে একেবারে মররয়া যায়। নিজেকে 

কত হীন ভাবিলে সামান্য একটা শিলাখগকেও বড় বলিয়া প্রমাণ করা 

যায়! একজন চৌকিদার ও রাজপ্রতিনিধিতে যে প্রভেদ, একজন 
পৌত্তলিক ও নিরাকারবাদীতে সেই প্রভেদ। চৌকিদার পথে বাহির 
হইলেই দেখিতে পায় ঃ চতুর্দিকে তাহার অসংখ্য প্রত বিদ্ধমান। সকলকেই 
তাই নে %€সলাম করিয়া চলে। গ্রামের মোড়ল হইতে আরম্ভ করিয়া সত্রাট 
পর্যন্ত সকলেই তাহার মনিষ-_সকলেরই সে ভূত্য। কিন্তু রাজপ্রতিনিধির মন 
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এরই দাসমনোভাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি জানেন, স্বয্ং সম্রাটের পরেই 
তাহার স্থান--একমাত্র সম্মাটই তাহার নমশ্ত; সম্রাট ছাড়া আর সকলের 

উপরেই তান প্রভৃত্ব করিধার অধিকারী । পদমর্ধাদা ও শক্তির গৌরবে 
তাই তিনি উচ্চশির। 

পৌত্তলিকতা মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকেও বিক্কত ও কলুষিত 
করিয়া তুলে। সকল মানুষ যদি একথা বুঝিতে পারিত যে? একই উৎস-মুখ 

হইতে তাহাবা বাহির হইয়া আপিয়াছে, তবে একথাও স্বত:ঃসিত্ধভাবেই 
স্বীকুত হইত যে, তাহাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার সমান, সকলেই 
তাহারা ভাই ভাই। বিচিত্র এবং বিভিন্ন হইয়াও পুষ্পমালার মত তাহার! 

একই মিলন-স্থত্রে গ্রধিত থাকিতে পারিত। কিন্তু পৌত্তলিকতা সেই নিগৃঢ় 
এঁক্যকে নষ্ট করিয়া দেয়। পৌত্তলিকতা বনুত্বেরই প্রতীক; কাজেই 
পৌত্তলিক হইলেই তাহার মনের চারিপাশে খগুতার স্বপ্ন ভিড জমায়। নান! 
ঘলে নান! সম্প্রদায়ে গোটা সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়ে) জাতিভেদ, অন্পৃস্তাত। 

প্রভৃতি অনিবার্য হইসস। ফাড়ায়। একটা পুরোহিত শ্রেণী বা অভিজাত 

সম্প্রদায় আপন।-আপনি গড়িয়া উঠে; তাহাবাই দ্েয্ন সমাজ-বিধান, তাহারাই 
হয় সনাজ -নেতা বিস্ময় লাগে সেইখানে যেখানে কোটী কোটা মানুষ 

এই মুষ্টিমেয় পুরোহিতদলকে “ অয্লনবদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লয় এবং 

নির্জদিগকে সত্যসত্যই ছোট ভাবিয়া পশ্চাতে হটিয়া আসে। যুগযুগান্তের 
মত তাহাদের মনে ক্ষুত্রত্বের ছাপ পড়িয়া যায়, তাহারা! আর ভাবিতেই পারে 

ন। যে, কোন কালে তাহারা বড় ছিল অথবা বড় হইতে পারে। আল্লাহ্, 
যে তাহাদিগকে ছোট করেন লাই, ইচ্ছ। করিলে তাহারাও যে আর-দশজনের 

মতই বড় হুইতে পারে-_-এ বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে মুছিয়া যায়। 
কোটী কোটী মান্য এমনই করিয়া পৃথিবী হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া, যায়, 

তাহাদের শক্তি জাতির বা দেশের কোন কাজে লাগে না। জ্বনশক্তির 

এই-বিরাট অপচয়ের জন্য পৌত্তলিকতা বহুলাংশে দারী। 
পৌন্ুলিকের দেশমেবা বা শ্বার্দেশিকতাও খুব উন্নত ধরণের হইতে 

পারে না। স্বদেশ-প্রেমও তাহার হাতে লাভ করে একটা সংকীর্ণ সাকার 

রূপ। দেশের অর্থে দে বুঝে দেশের মাঁটিকে-_দেশের মাগুষকে নয়। 
স্বদেশ তাহার নিকট দেশ-মাতৃকা বা দেশ'জননী রূপে প্রতিভাত হ্য়। 
স্বদেশ প্রীতি তখন দ্বদেশ-পুখায় পরিণত হয্ন। একট! উৎকট পৌত্ুলিক 
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ভংগিতে তখন লোকেরা স্বায় দেশকে দেখিতে আরস্ত করে। ইহারই ফলে, 

জন্মলাভ করে অগ্ত দেশ ও অন্য ধর্মের প্রতি হিংসাঁবিদ্বেষ। এই উৎকট 

স্বাদেশিকতা সন্বদ্ধে বিশ্বকবি ইকবাল কী সুন্দরই না বলিয়াছেন ঃ 

“ইন্ তাজ। খোদাউ" মে বড়া সব. সে উহ. ওতান হায় 
যে! পিরহান উসক? হায় উহ্ মজহাবক1 কাফন হায় ।» 

(অর্থাৎঃ এই সব তাজা দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবতা হইল 

স্বদেশ। স্বদেশের যাহা রূপসঙ্জা, ধর্মের তাহাই কাফন )। 

কাব্য, সংগীত, শিল্প, ললিত-কল1--যে-কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, 
পৌত্তলিকতার অভিশাপ সবত্রই সমান। যেখানে মে ঢুকিবে, সেখানেই 
সে আনিবে মনের খবতা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা। পৌত্তলিক কবি কখনও 
অতীন্দ্রিয় লোকের খবর দিতে পারে না; তার কাব্যে থাকে শুধুই বস্ত- 
তস্ত্রিকতা। মে কখনও মরমপন্থী হইতে পারে না! সংগীতেও ঠিক তাই। 

শ্রেষ্ঠ সংগীতের লক্ষণ হইতেছে অনির্বচনীয়কে রূপ দেওয়া; শুধু আভাসে, 
শুধু ইংগিতে সেই চির-অব্ক্তকে ব্যক্ত করা। কিন্তু কোন পৌত্তলিক 
গায়কের কে ইহা প্রায়ই সম্ভব হয় না। নিরাকারবাদদী ও হ্বপন-বিলাসী 

কোন দরদী স্ুরশিল্লীর মিহিন্ সুরের জাল না পাতিলে কোন কালেও সেই 
কল্পলোকের মায়াপরীর! ধরা দেয় ন) । 

মোটের উপর যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, পৌত্বলিকতা মানুষের 

আত্ম-বিকাশের পথে মন্ত বড় বাধা। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষকে 

সে অগ্রসর হইতে দেয় না) পদে পদে তাহাকে পিছনের দিকে টানে । 

পৌন্তলিকতার এই বিষময় ফল বুঝিতে পারিয়াই মহামানব হযরত মুহম্মদ 
পৌত্তলিকতাকে বর্জন করিবার জন্য এতটা তাগিদ দিয়া গিয়াছেন। 
পৌত্তলিকতা বর্জন করিলে মানুষের যে কী কল্যাণ হয়, ইসলামের ইতিহাস 

তাহা ভাল করিয়াই জগতকে দ্রেখাইয়াছে । শোর, বীর্, বীরত্ব ও সাহস; 
ধর্ম, সত্য, ন্যায় ও নীতি। ত্যাগ, সেবা, সংঘম ও সততা; প্রতিভা, বুদ্ধি, 
বিগ্যা ও কৌশল? সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও কাব্য- সর্বক্ষেত্রেই তাহার 
অন্তহীন সম্ভাবনার ছুয়ার খুলিয়। যায় । 

কেমন করিয়া দিকে দিকে ইসলামের বিজয্-নিশান উড়িল? কেমন 
করিয়া মুষ্টিমেয় আরব-সস্তান দিথিজয় করিল? আটলার্টিক হইতে কেপ 

,কুমারিকা পর্ধস্ত কেমন করিয়া তাহাদের পদানত হইল? তারেক, মুসা, 



বিশ্বনবী ২ 

খালেদ, অলিদ,, আলি, হামজা, সুলতান মাহমুদ, মুহদ্মা ঘোরী, কাসেষ, 

কুতবুদ্দান, বখতিয়ার, আকবর, চাদ-মুলতানা, আওরঙ্গজেব--কেষন 
করিয়া এতগুপি প্রতিভা জন্মলাভ কবিল? কেমন করিয়া হাফিজ, 

রুমী, ওমর খৈষ্বাম, ইবনে-রুশদ্, আবুসিন1 প্রভৃতি মনীষীর আবির্ভাব হুইল ? 

তানসেন, আমীর খসরু, সনদ, কার প্রভৃতি অসংখ্য স্ুর-শিল্পী কেমন করিয়া 

জগতে প্রসিষ্ষিলাতভ করিল? কেমন করিয়া তাজমহল, ভুমা-মস্জিদ ও 
আল্হাম্রা রচিত হইল? 

এক কথায় বলিব; পৌতলিকতাকে বর্জন কবিয়া--তৌহিদেব ইস্মে- 
আযম লাভ করিয়া। 

এস তবে, হে মানুষ, তোমাব এ হাতে-গডা পাষাণ-প্রাচীরকে ভংগ 

করিয়া উদদারমুক্ত নীল আকাশের তলে আসিয়1 দড়াও। আল্লার রজ্ছুকে 
দুচভাবে ধাবণ করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে সারা প্রাণ দিনা ঘোষণা কর; পহে 
বিশ্বনিয়স্তা প্রতৃ। তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহ মাবুদ নাই। একমাত্র 

তোমাকেই আমরা ইবাদৎ কবি, তোমাবই সাহায্য প্রার্থনা করি।” 

আল্লাকে এইরূপে আমাদের সাধারণ কেন্দ্র বলিয়া মানিয়া লইলেই আমরা 
পরম্পর ভাই হইব, আমাদের সকল বৈষম্য দূরে যাইবে, বিশ্ব আমাদের 
স্বদেশ হইবে, বিশ্বত্রাতৃত্ব ও অহামানবতার স্বপ্ন সেইদিন আমাদের সফল 

হইবে ।* 

« এই প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে পৌত্বলিকতাকে দেখ! হইয়াছে। ইসলাম 
কী তাহ! বুঝিতে হইলে পৌত্বলিকতার সহিত তাহার কোথায় কতটুকু বিরোধ, 
তাহা জানিতেই হয়। সেই হিসাবেই পৌনত্তলিকতার বিকদ্ধে যাহা কিছু বল হইয়াছে। 

ধর্ষ হিসাবে পৌত্তলিকতাকে নিঙ্গা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। অপর কোন ধর্মকে 
'দিঙ্গা। কর! ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ । 



পরিচ্ছেদ ১ ৪ 

ইসলাম ও মোজেজা 

ইনলামের সহিত মো'জেজার অবিচ্ছেদ্য সম্ধন্ধ। ইসলামকে সম্পূরূপে 
বুঝিতে হইলে মো'জেজাকে অশ্বীকার করিবার উপায় নাই। মো'জেজাকে 
অস্বীকার করিলে ইসলামের অনেক মৃলবস্তকেই অস্বীকার করা হয়। 
ইসলামের সত্য ধারণাও ইহাতে সম্ভব হয় না। মো'জেজায় বিশ্বাস তাই 
মুসলমানের ঈমানের একটি অপরিহায অংশ। 

ইসলামের সমস্ত ধ্যান-ধাবণার উপরেই এই মো'জেজা বাঁ অলৌকিকের 
ছাপ আছে। আল্লাহ্ থে মাত্র একটি 'কুন্ শব্ধ দ্বারা অনস্তিত্বের মধ্য 

হইতে এই বিচিত্র বিশ্ব বচনা করিয়াছিলেন, হ্যবত আদমকে সৃষ্টি করিয়া 
তাহার পার্খশদেশ হইতে যে বিবি হাওয়াকে পয়দা! করিয়াছিলেন, বেহেশত 
হইতে যে আদম-হাওয়া ছুনিযায় নামিয়া আসিয়াছিলেন, হযরত নৃহের সময 

যে ভীষণ তুফান হইয়াছিল, নমরূদ কর্তৃক হযবত ইব্রাহিম যে অগ্রিকুণ্ে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াও অক্ষত দেহে তাহার মধ্যে বাঁচিযা ছিলেন, হযবত মুসা যে 
তুর-পাহাডে আল্লার নৃবী দর্শন করিযাছিলেন, তাহাব হস্তস্থিত লাঠি যে মাটিতে 
পড়িয়াই সর্পারূতি ধারণ করিয়াছিল, নীলনদের পানি যে ছুইভাগ হইয়া 

দাড়াইয়। গিয়াছিল এবং হযরত মুসা যে বনি-ঈস্রাইলদ্িগকে লইয়া তাহার 

মধ্য দিয়া হাঁটিয়। নদী পার হইয়। গিয়াছিলেন, বিনা পিতায় বিবি মরিয়মেৰ 
গর্ভে যে হযরত ঈসার জন্ম হইয়াছিল, হযরত মুহম্মদ যে আল্লাব নৃব 
হইতে পয়দ! হইয়াছিলেন, শৈশবে ফিরিশতাবা আসিয়া যে তাঁহার বক্ষ 
বিদীর্ণ করিয়াছিল, তিনি যে সশরীরে নি'রাজে গিয়াছিলেন, জিব্রাইল 
ফিরিশতা যে তাহার নিকট আল্লার বাণী পৌঁছাইয়া দিতেন ইত্যাদি 

সমন্তই ত অলৌকিক ব্যাপার! ইহার কোনটিকে মুসলমান অস্বীকার 
করিবে? 

আল্লাহ্ তা"লা কুরআন মুজিদের প্রথমেই তাই মুসলমানদিগের ঈমান 
বা বিশ্বাসের উপর তাগিদ দিয়াছেন। সত্যকার মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে 

গিয়া তিনি বলিতেছেন £ 



বিশ্বনবী ও)& 

“নিশ্চয়ই, এই কিতাব কেরআন)-যাহাতে কৌন সন্দেহে নাই-- 
সেই সব লোকের জন্য পথপ্রদর্শক-_যাহার। আল্লাকে ভয় করে; 

যাহার! অন্বশ্যে বিশ্বাস করে, এবং প্রার্থনা করে, এবং আমি 
যাহ! আহাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে দান করে; এবং তোমার প্রতি 
ও তোমার পুববর্তীর্দের প্রতি যে-সব বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে 
বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তাহাদের পরকাল সব্ধদ্ধে কোন চিন্তা নাই ।”__ 

--(২ ৪৪) 

উপরোক্ত আয়াত হইতে এই কথাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আদর্শ 
মুদলমান হইতে হইলে 'ঈমান-বিল্গায়ি+ বা অবৃশ্যে বিশ্বাস আমাদের 
অপরিহার্য । 

আমার্দিগকে প্রথমেই স্বীকার করিয়। লইতে হইবে যে, আমর! যাহা-কিছু 

দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার অতীতেও নাদেখা ও নাশোনা অনেক 

কিছ আছে। অন্য কথায় আমাদের ইন্দ্িয়গ্রাহ্হ জ্ঞানঅভিজ্ঞত। জন্পূর্ণ 

নয়, যাহা জানি এবং যাহা জানি না, যাহা দেখি এবং যাহা দেখি 
না--সমস্তটা একত্র করিলে তবে আমাদের জ্ঞানের পরিধি নির্ণীত 

হইতে পারে। চীনীক়্ ধর্ম-প্রচারক কনফুসিয়়াস তাই সত্যই বলিয়াছেন ঃ 
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অর্থাৎ £ যাহ! জানি তাহা! জান। এবং যাহা জানি না, তাহা জানা -ইহীরই 
নাম জ্ঞান। 

কাজেই যেটুকু দেখি বা যেটুকু শুনি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া 
ঘদি আমরা বলি, ইহার বাহিরে আর কিছুই নাই, তবে তাহা নিছক বেকুফি 
ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের 

দৃষ্টি এবং শ্রবণের অন্তরালে আর একটি অজানা! রহস্যলোক আছে-_যেখানে 

বসিয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অনেক কিছু কুদ্্রৎ প্রকাশ করিতেছেন । 

অতএব, এই না-দেখা-না-শোনাকে স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে যাত্রা 
শুরু করিতে হইতেছে । অদৃশ্যে বিশ্বাস ছাড়া এমন কি সাধারণ জ্ঞানও 
আমর। অর্জন কৃরিতে পারি না।' পৃথিবী যে গোলাকার তাহা কেহই 

আমর! দেখি নাই; পুস্তকের কথায় অথবা শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস করিয়া! এ-জ্ঞান 
আমর! লাভ করিয়াছি। এইরূপ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের 



৩১ ৰা ূ ইসলাম ও মো'জেজ। 

জ্ঞানের ছুই-তৃতীয়াংশই এইরূপ বিশ্বীস বা অথরীটি (৪4৮১০) হইতে প্রাপ্ত। 
এই অজানাকে অস্বীকার করিলে আমাদের ক। দশা ঘটে, আল্লাহ্ 

তাহাও বলিয়া দিতেছেন £ 

“নিশ্চয়ই যাঞ্চারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে সতর্ক করা-নাঁকরা সমান, 
তাহার! কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর এবং 

শ্রবণের উপর দিলমোহর মারিয়া! দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের 
উপর আবরণ টানি! দিয়াছেন এবং পরকালে তাহাদের জন্য ভীষণ 
শান্তি আছে ।”--(২:৭) 

বাস্তবিকই অবিশ্বাসী হইলে আমাদের কল্যাণ নাই। নাদেখিয়া না- 
গুনি্া। কিছুই বিশ্বাস করিব না_এরূপ বলিয়া আমরা যদি সব-কিছু বর্জন 

করি, তবে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের শাস্তিভোগ করিতে হয় প্রচুর। 
এরূপ করিলে আমাদের হৃদয় এবং শ্রবণ রুদ্ধ হইয়া যায়, আমাদের নয়নে 

অন্ধ যবনিকার আড়াল পড়ে ১ আমরা তখন যাহা দেখি এবং যাহা শুনি, 

তাহার বাহিরে আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাই না, আমাদের অনুভূতি 
নষ্ট হইয়া যায়; অজানাকে জানিবার জন্য মনে আর কোন কৌতুহল জাগে 
না, আমাদের আত্মা আর অনস্তের পথে উধাও হয় না। আমাদের জীবনের 

পরিসর সংকীর্ণ হইয়া আসে, নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা আমর! পাই না; 

সম্ভাবনার ষে বিরাট জগৎ এখন অনাবিষ্কৃত অবস্থায় বাহিরে পড়িয়া আছে, 

চিরদিনের মত তাহা আমাদের নিকট রুদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের অন্তর, 

শ্রবণ ও নয়ন চাপা পড়িয়া গেলে এই দশাই ঘটে, আমরা তখন. পশুদের 

মত মাটির পৃথিবীকেই আকড়িয়া ধরি। এর চেয়ে চরম শান্তি মানুষের 

পক্ষে আর কী আছে? 

নিতাস্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় সতর্কবাণা লাভ করা সত্বেও আমাদের 

মধ্যে অনেকেই এই নাদেখা ও না-শোনাকে বিশ্বাস করিতে চান না। 

মানবীয় জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ জানিয়াও তাহারা মনে করেনঃ তাহারা 
যাহা দেখেন বা! শোনেন তাহার বাহিরে আর-কিছু দেখিবার বা! শুনিবার 

নাই। পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান এই মনোভাবকে আরও প্রকট করিম 

তুলিয়াছে। “জ্ঞান-চাক্ষুষ সত্য বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত” হইলেই 
তাহারা আর কোন-কিছুকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। যুক্তিজ্ঞানকেই 
তাহারা সত্য- নির্ণয়ের মাপকাঠি বলিয়া মনে করেন। 
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কিন্তু ইহাই যে সত্যকার বৈজ্ঞানিক মনোভংগি, তাহাও ত ্য়। 

ণ্্ঞান-চাক্ষুব সত্য ও অভিজ্ঞতার বিপরীত” হইলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিতে হইবে, একথা আর যে-কেহই বলুক, কোন বৈজ্ঞানিক বলিবে না। 
বৈজ্ঞানিকের মনের দরজা সব সময় খোলা থাকে; সহজে কাহাকেও জে 

প্রত্যাখ্যান করে না। “সমস্তই সম্ভব--ইহাই হইতেছে বিজ্ঞানের গোড়ার 
কথা। এই সস্ভাবনাকে অস্বীকার করিলে তার কোন আবিষ্কাই আব 
সম্ভব হয় না। কাজেই, অনৃষ্ত ও অনাগতের উপর বৈজ্ঞানিকের প্রগাঢ 
বিশ্বাস । বৈজ্ঞানিক আগে কল্পনা বলে একটি 1:৮905691 খাড়। 

করে, তারপর তাহারই উপর গবেষণা করিতে থাকে । এইরূপেই নৃতন 
নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হয। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্ত 

আছে, এক্কই রূপ কারণ ঘটিলে যে একই রুপ কাধ ঘটবে, এ সম্বন্ধে 

বৈজ্ঞানিকের বলিষ্ঠ বিশ্বাস থাকে । কাজেই, গোড়াতেই তাহাকে যাত্রা 
করিতে হয় এই বিশ্বাসের পুজি লইয়া; বিশ্বাস হারাইলে সে একদম 

পঙ্গু হইয|! পড়ে। যুক্তির ভিতরেও বিশ্বাস আছে। যুক্তিতে যাহা পাই, 

তাহ! যে সর্বত্র একই রূপ ক্রিয়া করিবে, এই বিশ্বাস না থাকিলে বৈজ্ঞানিক- 

যুক্তিও অচল হয়। এ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক 
11০, ৯, টব, ৬1016515554 কী বলিতেছেন, শুনুন £ 

“[ 15 006 910 0£ 5৬৪19 006 01 05৩ 0026 2৮ 002 0996 0: 0211095 

৮৮5 512211 190 চি20 100615 211010219 10556615. 10106 910 17 006 

01061 06 1080075 ড/17101) 1055 72806 09551012 05 210৮৮ 01 

5০1606 19 ৪. 78101000181 2520001601৪. ৫66০0611910. 

৮৮901605৪10 ১০ ১৮1০৭০০ ৬০9110১1019, 30-3$ ) 

অর্থাৎ £ আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সমস্ত জিনিসের মূলে গিয়া আমরা কোন 

খামখেয়ালের পরিচয় পাইব না। প্ররুতির শৃঙ্খলার উপর এই 
'আস্থা_যাহা না হইলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রগতিই সম্ভব হইত নাঁ_ 

আমাদের অন্তরের গভীরতর বিশ্বাসেরই একটা হ্ুম্দর নিদর্শন । 
বাহির হইতে কোন সত্যবাণীও যে আমাদের নিকট পৌছিতে 

পারে, বিজ্ঞান ভাহাও অবিশ্বাস করে না। জনৈক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 

বলিতেছেন £ 
১০০০০ 11] 006 8%0105 ৩ 10959191115 06 20006/06 



৩৩ ইসলাম ও যো'জেজা 

206598869 £0000 ড710500৮ 03001005 1 ৪০০6008 ০: 15190605 

1১6০7159 5/1615 1550 ০9০) 159080260 ৫01009505 805 111 05 

5৬৬5 320015 02108008 760915 25160006, 93 ড/61] ৪৪ 1১601 

৪০০৪১১10৪, (0601165 5/13501) 15156 09 055 ৮8৪ 155102. 0১5 

1155 8৪ 966 0105$06.+5 

(961/5£ 290 £১০৫০০--৬ 55০০৩ 98006], 09 49 ) 

অর্থাৎ £ বাহির হইতে কোন সত্যবাণী আসিবার সম্ভাবনাকে বিজ্ঞান 

কখনও অস্বীকার করে না। তাহার নিজ সীমার অন্তভূর্ত কোন 

মতবাদকে শ্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করিতে সে যেমন হুঁশিয়ার, তাহার 

এলাকার বহিভূর্ত এবং অগ্যাবধি অনাবিষ্কত কোন মতবাদকে স্বীকার 
বা অস্বীকার করিতে সে তদপেক্ষা আরও হুঁশিয়ার । 

ইহাই যদি হয় বিজ্ঞানের স্বরূপ, তবে বিজ্ঞানের নামে কি করিয়া সেই 

বিরাট অজানা! জগতকে অস্বীকার করা যায়? 

বস্ততঃ বৈজ্ঞানিকদের জানার গর্ব আজ বড় নয়। সকল বৈজ্ঞানিক 
আজ অকুষ্ঠচিত্তে এই কথা বলিতেছেন; “ড/৪ ০০ ০৮ 1:১০৬/৮-- 
আমরা জানি না। 

এই কথার মধ্যে মানবীয় জ্ঞানের অপূর্ণতার স্ুরই ধ্বনিত হইতেছে । 
জ্ঞান-বুদ্ধির বারা মানুষ চির-অজ্ঞান চির-অজ্ঞেয়কে কিছুতেই আজ ধরিতে 

পারিতেছে না, যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার লক্ষ্যবস্ত আরও দৃবে 
সরিয়া যাইতেছে । তাই এই হাহাকার । 

যুক্তিজ্ঞান বা চিন্তা যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ সত্য দিতে পারে না, 
ইহা দার্শ'নক সত্য। খ্যাতনাম। ভারতীয় দার্শনিক 57: চ২817810191:1)80 
সতা-নির্ণয়ের আলোচনা প্রসংগে বলিতেছেন £ 

4[1004806 505616 05 561750206550100015 0: 12906010806, 

1759851615 1008091515 04 85078 05 0১6 10016 ০৫ 758110, 

706 4/%2” 650০6595005 459/2/% 10 850155০9195. 1009987 

1555 08 190%/15480, 230. 006 1681165.,৬/1880 059981৮ 15555818 

£9 1506 0010560 6০ £58110, 006 16 51556156015 06 ৪ 2৮ 9£ 

5০ 91081 515৬5 ৪6 ০0730841000 0015 06084550065 ৪16 

2021051, 11069 815 0৩৪ ৪০ 1 ৪9 0565 £০, 9৩৮ (06৮ 2 006 



বিশ্বনবী ৬৪ 

092 ৯/1/০14 21417158110 022 05 20015561850 0৮» টি 

০৫ 66112ঘ ০: £96016004 0016) [2)11980218, 6. 4243. 

অর্থাৎ ঃ চিন্তা নিজেই আত্মবিরোধী ও অসম্পূর্ণ। চিন্তা আমার্দিগকে 
সম্পূর্ণ সত্য দিতে পারে না। দার্শনিক ব্রাডলির ভাষায় বলিতে 
গেলে বলিতে হয়, “তাহা” চিরদিনই “কী” কে অতিক্রম করিয়া 
আছে। চিন্তা আমাদিগকে সত্যের জ্ঞান দান করে বটে, কিন্তু €স শুধু 
জ্ঞানই-আঁসল সত্য নয়। চিন্তা যাহা ধরিয়া দেয় তাহা সত্যের 

সম্পূর্ণ বিপরীত নয় বটে, কিন্তু আংশিক । আংশিক সত্য আংশিক 
বলিয়াই পরস্পর-বিরোধী । তাহারা তাহাদের সীমানার মধ্যেই জত্য, 

কিন্তু পুর্ণসত্য নয়। অন্থভূতি বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারাই সত্যকে 
পাওয়া যায়। 

911 [২৪01)91191)179 আরও বলেন £ 

“6 15 12 00005176 105000065 [921650০6501 10001010108 

০০900 002 151গেঠ। 01 06 15215, 

অর্থাৎ £ জ্ঞান যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে আসিয়া পূর্ণ হয়, তগনই 
আমরা সত্যের দেখা পাই । 

অবস্থা খন এই, তখন জ্ঞানবিজ্ঞানের নামে মো'জেজাকে বিশ্বাস না 

করা নির্বুদ্ধিতার পবিচয় নহে কি? জগতের কোন্ বস্তুটি বা কোন্ 
ঘটনাটি অলৌকিক নয়? মাটি ফুঁড়িয়া গাছ বাহির হইতেছে, ডাল পালা 
উঠিতেছে, শাখায় শাখায় রং-বেরং-এর ফুল ফুটিতেছে। প্রতিদিন স্থর্য উঠিতেছে, 
আবার ডুবিয়া যাইতেছে, আবার পরদিন কাটাক্বকাটায় ঠিক সময়ে পূর্বাকাশে 
দেখা দিতেছে , বাতাসকে দেখিতে পাইতেছি না, অথচ অনুভব করিতেছি 

যে সে আছে; মেঘেরা দল বাধিয়া আকাশে উড়িয়্া বেড়াইতেছে, আবার 

বৃষ্িধারায় নামিয়া আসিয়া ধরণী ভাসাইয়া দিতেছে; কোন্টি রাখিয়া 
কোন্টির কথা বলি? কোন্টি অলৌকিক নয় ? 

ড/210 ৬/1১0092 এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন ঃ 

৬৬175 1 7100 1209880255 22000 ০0620115016 7? £&৪ 0০ 206 

হ 10007 130015108 5155 006 208750129) 

খঅর্থ্ৎ $ অলৌকিক লইয়া এত ছৈ-চৈ কেন? আমি ত অলৌকিক ছাড়! 

অন্ত কিছুই জানি না। 



৩৫ : ইসলাম ও মো'জেজা 
[9৩0০০ 129050097, নামক আর একজন মনীধী বলিতেছেন £ 

01750 5010605808 0086 1521 2 001050155০৩ 41 008৬5 0520055 00 

ভ/018061 (102৮ 

অর্থাৎ ঃ এমন একটি জিনিস খুঁজিয়। বাহির কর যাহা অলৌগ্কক নয়, 
তখন তোমাকে ভাবিতে হইবে। 

৮7০: [70৯1০ ন্যায় বৈজ্ঞানিকও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন £ 

4105 20150550203 00010) 815. 07110150155 6০ 02৪ 

[7)119.0129 1 966 117 18৮016,% 

অর্থাৎ ঃ প্রকৃতিতে যে মো'জেজা৷ নিত্য দেখিতে পাই, তার তুলনায় ধর্ম- 
সংক্রান্ত মো'জেজা ছেলেখেল! বলিয়া মনে হয়। 

সতাই তাই নয় কি? বিশ্বপ্রকৃতি অত্যাশ্্য মো'জেজায় পরিপূর্ণ । 
কিন্তু তবু আমাদের মোজেজায় বিশ্বাস হইতে চাহে না কেন? 

তাহারও কারণ আছে । 

বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সম্বন্ধে 

আমাদের মনের বদ্ধমূল ধারণা বা পুবসংস্কারই মো'জেজায় অবিশ্বাসের 
প্রধান কারণ। আপাতনৃট্টিতে স্বভাবের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভংগ হইয়া 
যায় বলিয়াই মানুষ মোঁজেজাকে সহজে বিশ্বান করিতে চাহে না। 

আগুনের স্বভাব-ধর্ম সব-কিছুকে পুড়াইয়৷ ছাই করা; সর্বক্ষণ আমরা এই 

অভিজ্ঞতাই অর্জন করিতেছি । মান্ুষ, গরু, বাড়ি, ঘর__সমস্তই আমরা 

আগুনে পুড়িয়া ভম্মীভূত হইতে দেখি। এক্ষেত্রে যদ্দি বলা হয় যে, অমুক 
ব্যক্তিকে জলম্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু সে পুড়িল ন' দিব্যি 
তাহার মধ্যে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তবে তৎক্ষণাৎ আমাদের মনের বদ্ধ- 

মূল ধারণায় আঘাত লাগে, কাজেই আমরা বলি; ইহা অসস্ভব। কিন্ত 
আল্লাহ্ ইচ্ছা! করিলে যে আগুনকেও পানি করিতে পারেন, ণ'এ কথা 
আমর বিশ্বাস করিতে চাহিনা-স্বভাব-অস্বভাব অথবা সম্ভব-অসম্ভবের 

জ্ঞান আমাদের এতই দৃঢ়মূল ! 

1নমরত্দ যখন হযরত ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ, বলিয়া ছিলেন : 

“ইয়া নারে! কুনি বরদী ওয় লালামান আল! ইব্রাহিম”--€ কুরআন )। অর্থাৎ ঃ 

“হে অগ্নি, ইব্রাহিমের উপর তুমি শীতল এবং শ।স্তিদায়ক হইয়া যাও” বলা বাহুলা 

এই কারণেই হযরত ইব্রাহিম আগুনে পুড়েন নাই। * 



বিশ্বনবী + ৩৬ 
বস্তত: স্ব়াব-অন্বভাব সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাই হইতেছে 

মো*জেজায় অবিশ্বাসের সর্ধপ্রধান অন্তরায়। কাজেই) প্রথষে আমর! এই 

ত্বভাব-অসন্বতাব সম্বদ্ধেই বিভ্ৃত আলোচনা করিব। কোন্টি ম্বাভাবিক, 
কোন্টি অস্বাভাবিক; স্বাভাবিকের সংজ্ঞ| কী, আর তার সীমা কোথায়; 
কোন্ধান পর্যস্ত স্বাভাবিক থাকে, আর কোন্ধান হইতে অস্বাভাবিক আস্ত 
হয়) আমরা যাহাকে অস্বাভাধিক মনে করি, সত্যসত্যই তাহা অস্বাভাবিক 

কি না-এ সমস্ত সমস্তার সম্যক সমাধান না হওয়! পর্যস্ত এই স্বাভাবিক- 

অস্বাভাবিকের দোহাই দিয়া মো'জেজাকে অন্বীকার করা আমাদের 

সংগত হইবে না। অতএব স্বভাব ও অস্বভাব সম্বন্ধে আমর? এখানে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা! করিব । 



পরিচ্ছেদ; ৫ 

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক 

'অস্বাভাবিককে বুঝিতে হইলে 'শ্বাভাবিক'কে বুঝিতে হয়, আর 
ম্বাভাবিক'কে বুঝিতে হইলে আগে বুঝিতে হয় স্বভাবকে। 

'্বভাব (81116) কী? 

বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার মূলে 
রহিয়াছে একটা শঙ্খল! ও নিয়মান্ুবন্তিতা। যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই 

একটা বিধিনিরষ্ট নিয়মে ঘটিতেছে;। অন্ধভাবে বা খেয়ালের বশে কেহ 

চলিতেছে না। কোটী কোটা গ্রহ-নক্ষত্র তাহাদের নির্ধারিত পথে চলা- 

ফেরা করিতেছে; কোথাও বিরোধ নাই, বিশৃঙ্খল! নাই। প্রতিদিন 

নিয়মিতরূপে পূর্বদিকে স্ব উঠিতেছে, পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, রানির পর 

দিন, দিনের পর রাত্রি আসিতেছে, আম গাছে আম ফলিতেছে, ফাটাল 

গাছে কাটাল ফলিতেছে; আজ পূর্বদিকে, কাল পশ্চিমদিকে স্থর্ধ উঠিতেছে 
না, আম গাছে ফাটাল, কীটাল গাছে আম ফলিতেছে না। এইরূপে সর্বত্রই 

নিয়ম-শৃঙ্খলাব পরিচয় পাইতেছি। আল্লার এই নিয়ম-রাজ্যের নামই 
হইতেছে ম্বভাব বা গ্ররুতি। 

স্বভাবের একটা স্থিরতা বা ধারাবাহিকতা আছে, একটা কার্ধকারণ 

সম্বন্ধ আছে। যে-কারণে একবার একটি ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, সেই 
কারণ উপস্থিত হইলে পুনরায় সেই ঘটনাটি ঘটিতেছে। একইরূপ কারণ 

দেখিলে তাই আমরা বুঝিতে পারি যে, একইরূপ কার্য ঘটবে; 

(41106 ০8056 0:000106$ 1116 ৪০৮) আবার একইরূপ কার্য বা 

কল দেখিলেও বুঝিতে পারি যে, এর মূলে আছে একইব়প কারণ । এই 
খ্বভাব-ধর্মের কোন ব্যতিক্রম নাই; যুগে যুগে, দেশে দেশে ইহা সত্য। 
18051606561 01688 1860 ০0৬ 0119৬ল্থভাব তাহার নিজের 

নিয়ম কখনও ভংগ করে না, ইহাই হইতেছে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাল। 
আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বভাবের এই স্থিরতা বা বিশ্বস্ততার 
উপরেই নির্ভর করে। কাজেই যদি কেহ বলে যে, অমুক লোকটিকে 



বিশ্বনবী ৩৮ 

প্রজ্লিত অগ্রিকৃণ্ডে নিক্ষেপ কর! হইল, কিন্ত সে তাহাতে পুড়িয়া মরিল 
না, আগুনের মধ্যে বমিদ্বা ফুলের মত দিব্বি হাসিতে লাগিল, তবেই আমাদের 
তা! বিশ্বাস হইতে চাহে না, কারণ আমরা জানি যে স্বভাব-ধর্মের ইহা 
বিপরীত। এই আন্ত আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার বিপরীত কিছু ঘটিলেই 
আমর বলি যে উহ! অস্বাভাবিক । 

কিন্ত স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণ খুবই ভ্রান্ত । স্বভাবের জ্ঞান 
জন্মে আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আর অভিজ্ঞতা জন্মে আমাদের ভূয়োদর্শন 

হইতে, অর্থাৎ একই ঘটনা! বারে বারে দেখিবার ফলে। কাজেই এই দেখা 
বা ০০৪:৮৪০০৮এর উপরেই অ'মাদের স্বভাব-অন্বভাবের জ্ঞান সম্পূর্ণ- 

রূপে নির্ভর করিতেছে । কিন্তু এই দেখার উপরে আমরা কতটুকু আস্থা 
স্বাপন করিতে পারি? স্বভাবকে আমরা কতটুকু দেখিয়াছি? কোন 
রস্তকে আমর! চুড়ানস্তরপে দেখিতে পারি কি? একবার, দুইবার, একশত- 

বার, হাজার বার-_ধতবারই দেখি না কেন, সে-দেখা নিশ্চয়ই আমাদের 

শেষদেখ! নয় ! ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, অতীত এবং বর্তমান দেখিয়া আমরা! 

একেবারে নিঃসন্দেহ রূপে তাহ? বলিতে পারি না। স্্য পূর্ব দিক হইতে 
উঠে, পশ্চিমে অন্ত যায়; অতীতে এ-ঘটন। প্রতিদিন সত্য হইয়া আসিযাছে। 

এখনও ইহা! ঘটিতে দেখতেছি । কাজেই আমরা অনুমান করি যে, 

আগামী কল্য বা আগামী বখসর বা একশত বৎসর পবেও স্থ্য পূর্বদিক 

হইতেই উঠিবে। কিন্তু এ অনুমান যে নির্থাৎ সত্য হইবেই, তাহা কি 

আমরা জোর করিয়! বলিতে পারি? নিশ্চয়ই না। ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, 

কে জানে? কাজেই, স্থখ যে প্রতিদিন পুর্বদিক হইতে উঠিবেই, এ কথা 
যদি আমরা চিরসত্যরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ভুল হইবে। 

স্বভাবের সমনিয়মানুবত্তিতা (07171101101 ০01 80016 ) সন্বন্ধেও 

আমাদের মনে একটা! ভূল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। আমরা মনে করি, 
স্বভাব কোন অবস্থাতেই তাহার নিয়ম ভংগ করে না, কিন্ত এধারণ। ভূল। 

জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে এ ধারণ! সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু জড়-জগতের 

বাহিরে [001601000০৫ ট্বগুছেতে খাটে না? সেখানে প্রকৃতি নিতাস্ত 

খামখেয়ালের পরিচয় দ্েয়। জড়-পদার্থের বেলায় প্ররুতি স্থিরতার 

বীতি (1901015 ০6 [0665100)108505 ) মানিয়া চলে বটে, কিন্ত 

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্ জগতে সে মানে ম্বাধীন ইচ্ছা বা অনিশ্য়তাব নীতি 



৩৯ ত্বভাঁবিক ও অন্থাতীরিক 

(211001016 ০06 7ি56-ত1]1 বা 1006651080905 91 এ সম্বন্ধে 5:1111581% 
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অর্থাৎ £ প্রশ্ন হইতেছে £-_এই নীতিগুলিব কোন্টি স্বভাব মানিয়া চলে? 

এ পযন্ত যে উত্তর পাইয়াছি তাহা এই যে, স্বভাবে শেষ পদ্ধতিতে 
স্থিতার নীতিব কডাকাডি নাই। এই থিওরী দ্বাবা এ কথা বেশ 

ব্যাখ্যা কৰা ধায় যে, কার্ধতঃ যখন আমরা কোন স্থলকায় জড পদার্থ 

লইয়া বিচাব করিতে বসি, তখন স্বভাব কার্ধ-কাবণ নীতিটি খুব 

মানে, এই আপাতদৃ্ট নিয়মান্ুবতিতা শুধু হিসাবেই পাওয়! যায়, 

কিন্তু প্রত্যেক পরমাণু ও ইলেক্ট্রোনেব বেলায দেখা যায় যে তাহার! 

থামখেয়ালী। বস্তত; স্থল অগতে নয়, ত্বুল জগতেব অস্তবালে 

ইলেকট্রন-জগৎ কোন্ নিয়মে চালিত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করাই 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের প্রধান কর্তব্য। স্থষ্টির মূল রহস্থাই 
এইখানে । 

অতএব, স্বভাব-অস্থভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা একেবারে 

অভ্রান্ত নহে। যতই দেখি না কেন, আমাদের 51161511580. ( অর্থাৎ 

একই ঘটনাকে বহুবার ঘটিতে দেখিক্সা সে সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্ত, গ্রহণ ) 



বিশ্বনবী ৪৩ 

কিছুতেই অবিদম্বাদিতরপে নিভূল হুইতে পারে না; উহার মধ্যে খানিকটা 
অনুমান ব৷ অন্ধবিশ্বাস থাকিয়াই যায়। 

আমাদের দেখার ভিতরেও অনেক গলৎ থাকে। সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা 

অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় লয়! আমরা যাহা দেখি, বা অনুভব করি, তাহা সব সময়ে 
সত্য হয় না। ইহা অসস্ভব নয় যে, আমরা দেখিতেছি একরূপ, কিন্ত 
ঘটিতেছে অন্যরূপ। স্থষ্টর সমস্ত রহস্য আমাদের নিকট এখনও উদ্ঘাটিত 

হয় নাই, আমরা জানি না কোথায় কী ঘটিতেছে, অথবা কেমন কবিয়া 
ঘটিতেছে। স্থ্টি-রহস্য এতই গভীর এবং দুরোধ্য। এই কারণেই আমরা 

দেখিতে পাই, আমাদের বিশ্ব ([00155196 ) সন্বত্বীয় জ্ঞান বা অনুমান 
সর্বজ্ঞ নিভূল নয়, তাহার প্রমাণ ঃ পগ্ডিতগণ আজ যাহা বলিতেছেন, কালই 
তাহা বদলাইয়! যাইতেছে । প্রকৃত সত্য তাই এখনও আমাদের নিকট 

হইতে বহু দূরে রহিষ্বা গিম্ছে। বৈজ্ঞানিকগণ আজ অকুষ্টচিত্তে 
বলিতেছেন £ 

৬৬/০ ০৪ 706৬৩] 885 01098 09 0১০০0: 5 2138] 01 ০01:551১045 

0০210901016 00005 0808052 26 209 2001961605৬ 9009 1725 

০06 919009%2190 2150. ০0216] 05 60 81925000010, 

--1155 ০৬380150000 ০: ০1619০6১159 1] 122525 06405 

অর্থাৎ; আমরা! কোন থিওরীকেই চরম এবং ঞুব সত্য বলিতে পারি না, 

কারণ যে-কোন মুহূর্তে, নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং তাহার 

ফলে বাধ্য হইয়! আমরা পুরাতন মতকে বর্জন করিতে পারি। 

বলা বাহুল্য, এই কারণে স্বভাবের সীমারেখাও চূড়াস্তরূপে নিদিষ্ট 
হয় নাই। কোন্টি স্বাভাবিক আর কোন্টি অস্বাভাবিক, কেহই তাহা 
নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। স্বভাবের রাজ্য ক্রমবিস্তারীল। আজ 

যাহা অস্বাভাবিক গাবিতেছি, কালই তাহা স্বাভাবিক হইয়! যাইতেছে। 

কাজেই কোন নৃতন ঘটনা ঘটিতে দেখিলেই যে তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া 
হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, এর কোন মানে নাই। প্রত্যেক স্বাভাবিক 

স্বটনাই এক সমন্ন অস্বাভাবিক ছিল। 

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এ-সম্বদ্ধে কী ক্ন্দর না! বলিয়াছেন £ 

05 50951250811 0 026 26761580010 25 006 22051 ০£ 0৩ 

1850৮, 



৪১ স্বাভাবিক ও অন্বাভাবিক'. 

অর্থাৎঃ এক যুগে ধাহা অস্বাভাবিক মনে করি পরবর্তা যুগে তাহাই 

স্বাভাবিক হইয়া ঈাড়ায়। 
স্বভাবের স্থিরতা (00012 ০: 22016) অথবা কাধ-কারণ 

সম্বদ্ধের উপরে বৈজ্ঞানিকদের তাই' এখন আর সেরূপ বিশ্বাস নাই। একই 

কারণে যে একই ঘটনা ঘটিবেই, অথবা! একই ঘটনা ঘটিলে যে তাহার 

মূলে একই কারণ বিদ্যমান থাকিবেই, একথা জোর করিয়া বলা এখন শক্ত। 

স্বভাব যে সর্ব নিয়ম-নিগড়েই বাধা রহিয়াছে কোন দিনই যে তার 

ব্যতিক্রম হয় না, তাহাও নয় । 

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে একই নিয়ম দ্বার৷ স্বভাব 

সধত্র কাজ করে না। মনে হয়, কোন্ এক অনৃস্ত গোপন শক্তি যেন 

আড়ালে থাকিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের একটু হের-ফের করিয়া দেয়। এই 

অজানা বা অনৃষ্টকে বৈজ্ঞানিকেরা আজ নত মন্তকে ত্বীকার করিতেছেন £ 

44100005810 95 2৩ 90]1] তি 0900 805 6091656 10905/1548, 10 

9661235 709951515 00286 07516. 2099 106. 50106 9০01 1০] ড/131008 

৩178৮ 90 ঝি 19000. 10010606651 1381235 00900 580০) 0069008 

11159007500 13600721192 0১০ ০৪৪৮-1:0 1156510551155 ০: 80৩ 

০10 18৬৮ 0? 02015800011 10015 0099 1206 92 80516608115 

06661220160 79 0১9 0886 58 ৬০ 8569 00 03115 8 10 021৮ 86 

1625 16 7709 1696 00 036 107669 ০৫ ড/১905৬21 ৪০99 03616 06 

00১6 95662005 00103৬5196. 09 ৯17 18065 05813, 0. 38. 

অর্থাৎ ঃ “যদিও আমরা এখনও স্থির-নিশ্চিত নই, তবু বলিব স্বভাবের মধ্যে 

এমন একটা-কিছু কার্ধ করিতেছে, যাহাকে আমরা অদৃষ্ই ছাড়া অন্য 

কোন ভাল নামে অভিহিত করিতে পারি না; এই অদৃষ্টই কঠোর 

কার্ধকারণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করিতেছে । আমরা পুরে 

যেরূপ ভাবিতাম যে, অতীতের ছ্বারাই ভবিষ্যৎ সমভাবে নিয়ন্ত্রি 

হয়, সেক্বপ নাও হইতে পারে। অন্ততঃ কিছুটাঅংশ “দেবতাদের, 

উপর ( তাহারা যাহারাই হউক ) নির্ভর করিতেছে ।” 

স্তাবের যে ভূল হয়, এবং এই ভুল করিতেই যে নে ভালোবাসে, 

বৈজ্ঞানিকগণ সে সন্বদ্ধেও এখন সজাগ £ 
“805:6 7620105051010 2020810 ০8 তা2০া5 200 ম্ আত ঢঠ ০০ 



বিশ্বনবী ৪২ 

%2চ 1042 00589 100815105 50015 এ] 81558500610 7 5106 

10905 28000108, 20091520015, 0£ 21090116615 ০৯:0৮ 20569516- 

1206105, ৮0005 055060055 (020156155 0. 39) 

অর্থাৎ ঃ ম্বভাবের খানিকটা! জায়গায় গলৎ আছে; সেখানে ঘর্দি আমর! 

ঢুকি, তবে সে আমাদিগকে কিছুই সাহায্য করে না। মনে হয়, ঠিক- 
ঠিক মাপ-জৌকের সে কিছুই জানে না। 

খ্যাতনামা জার্মান বৈজ্ঞানিক 77০ [3515210115--এরও মত যে 

+ব9০015 210100105 50001505 200 0:50151010 2700৬ 5 81] 0101095, 

অর্থাৎ ঃ মাপাঁজেণকা সঠিকতাকে স্বভাব সর্বাপেক্ষা ঘুণ। করে । 
স্বভাব সন্বদ্ধে আমাদের জ্ঞান যে ক অসম্পূর্ণ আশা করি উপরের 

আলোচনা হইতে সে-কথা এখন সুস্পষ্ট হইয়াছে। সাধারণ লোকের কথা 
নয়, স্বয়ং বৈজ্ঞানিকেরাই আজ হতাশ হইয়া এই কথা বলিতেছেন। এক 
সময় যাহারা স্পর্ধা করিয়া বলিতেন যে, ন্বভাবের মধ্যে একট! শৃঙ্খল 

(91461) এবং ব্যতিক্রমহীনতা ( 91016011721 ) আছে এবং এই ধারণার 

উপর নির্ভব করিয়া যাহাবা জগতে যেকোন ব্যাপারকে কাধ-কারণ-নিয়ম 

(15৬06. 28458000 )--এর বশবতা করিয়া যাস্ত্রক উপাষে 

(2060180109115 ) ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছিলেন) এবং 

এই উদ্ধত স্পদ্ধায় আল্লার অস্তিত্বকে পযন্ত হাসিয়া উড়াইয়! দিতে- 

ছিলেন, তাহারাই আজ কোথায় নামিয়াছেন, দেখুন। বৈজ্ঞানিক আজ 

অনৃষ্টবাদী | বৈজ্ঞানিক আজ আল্লা-বিশ্বাসী। ড£5০0800 92706] কী 

লুন্দরই না বলিতেছেন £ 
£1100960 20. 50 91 19 10 8002105 2100: 212901)951265 0102 1011010916 

06 ০8901984165 220 10 50121 85 16 [061021525 0086 656 0121৮5196, 

85 572 882 105 0901809৮106 9616-08/15295 90161005 15209 27551691219 

৮০ ১০ ০0101595107 0122৮ 00515 0009606৪085] 18০6০7১2806 

00201011520. 5/10101) 00৫0 ৮18%/ ০06 0156 0131%5156. 1 0115 16 

১৩1, 0325 50160061358 00806 8036$9129 377739881)1.* 

(95115 8190 /১০6৫০12) 0, 33) 

অর্থাৎ £ বিজ্ঞান যেপর্যস্ত কার্-কারণ-বিধিকে মানিয়া চলিবে এবং যে- 
পযন্ত বুঝিবে যে এই বিশ্ব আপনাআপনি হৃষ্ট হয়নাই সে পথপ্ত 



স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ৪৩. 

তাহাকে এই সিদ্ধান্তে আঙদিতেই হইবে যে, ইহার পিছনে নিশ্চয়ই 
এমন একটি আর্দি কারণ আছে--যাহা আমাদের বিশ্বসন্বদ্ধীয় দৃষ্টিসীমার 

বাহিরে রহিয়াছে । এই আর্দি কারণ যদি কোন দেবতা (আল্লাহ্) 

হয়। তবে এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞান নাস্তিকতাকে অঙম্ভব করিয়া 

তুলিয়াছে।” 

কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, পাঠক তাহা একবার চিন্তা 

ককুন। 

১৬৭ 



পরিচ্ছে ; ৬ 

স্বাভাবিক ও অতিম্বাভাবিক 

স্বাভাবিক ও অন্বাভাবিক লইন্না আমর! এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। 

এই আলোচনায় আমরা দেখিলাম £ স্বভাবের প্রকৃত ত্বভাব এখনও নিরূপিত 

হয় নাই; অন্য কথায় স্বভাবকে আমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে চিনি নাই। 
কাজেই, কোন্টি যে স্বাভাবিক, আর কোনটি অস্বাভাবিক, সে-কথা 

নিশ্চিতরূপে আমরা বলিতে পারিনা । 

কিন্তু এইখানেই আমাদের সমস্যার শেষ নয়। স্বভাব ও অন্বভাবের 

্বন্বে আরও একটি তৃতীয় পক্ষ আছে, তাহার দাবী ও বক্তব্য না শুনিলে 
কিছুতেই এ ছন্দের মীমাংস! হয় ন| | 

সেটি হইতেছে অতিম্বভাব। 
অতিস্বভাব কী? 

স্বভাবের যাহা উধের্বে তাহাকেই আমরা অতি্বভাব বলিয়! জানি। 

আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিপ্াছি, শ্বভাবের একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন 

আছে; এই নিয়ম-কানুন দ্বারাই ম্বভাব চাপিত হয়; সেই নিয়ম-কানুন স্বভাব 
কখনও ভংগ করে না। একটি টিল উধধ্ব দিকে ছুঁড়িয়া দিলে সে মাটিতে 

পড়িবেই-_ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কোন কারণ বশত: টিলটি 
মাটিতে না পড়িয়া ক্রমাগত উধধ্বদিকেই ছুটিতে থাকে, তবে বলিব উহ৷ 

অতিম্বাভাবিক; অর্থাৎ ম্বভাবধর্মের উহা! বাহিরে। অতএব, ম্বভাবের 

নিয়মকে লংঘন করিয়া যে-সমত্ত ঘটনা ঘটে, তাহাদিগকে আমরা অতি- 

স্বাভাবিক বলিতে পারি! নীল-নদের বিভক্ত জলরাশির মধ্য দিয়া হযরত 

মুসার হাটিয়া নী পার হওন, হযরত ঈসার পুনরুখান ও স্বর্গারোহণ, 

হযরত মুহম্মদের বক্ষ-বিদারণ ও মি'রাজ-_-ইত্যাদি যাবতীয় অলৌকিক 

ঘটনাই অতিম্বাভাবিকের পর্যায়তুক্ত। 

কোন অতিম্বাভাবিক ঘটন! নিত্য ঘটিতে পারে না, কারণ নিত্যঘটমান 

হইলেই মে আর অতিম্বাভাবিক থাকে না--ম্বাভাবিক হইয়া যায়। 

অতএব এ কথা এখানে লুষ্পষ্ট হইতেছে যে, অস্বাভাবিকের ভ্তায় 



৪৫ দ্বাভাবিক ও অতিস্বাভাবিক 

অতিষ্বাভাবিকও ন্বভাবের ব্যতিক্রম বিশেষ; এ কারণ ন্বভাবের সহিত 

তাহারও বিরোধ ! তবে অতিম্বাভাবিক একেবারে অস্বাভাবিক নয়; মনে 

হয় যেন উভয়ের মধ্যবর্তী । 
তাহা হইলে আমর! দেখিতে পাইতেছি, আসমান-জমীনে যাহা-কিছু 

ঘটিতেছে, সমস্তই হয় স্বাভাবিক ( 29%019] ), নয় ত অতিস্বাভাবিক 
(50060080161), নয় ত অস্বাভাবিক (,00180818] )7 অন্ত কথায় 

যাবতীয় ঘটনাকেই তিন ভাগে ভাগ করা ধায় ঃ (0১) স্বাভাবিক, (২) 

'অতিম্বাভাবিক, (৩) অস্বাভাবিক, 

স্বভাব-অন্বভাব সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, এইবার 
অতিশ্বভাবকে একটু পরীক্ষা করিয়! দেখা যাউক। 

স্বভাব ও অস্বভাব সম্বন্ধে আমর! যে-প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এখানেও ঠিক 

সেই প্রশ্নই করিতেছি £ কোন্টুকু স্বাভাবিক আর কোনটুকু অতিশ্বাভাবিক ? 

উভয়ের কোন চৌহদ্দী আছে কি? 

পূর্বেই বলিয়াছি, স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা বা পূর্বসংস্কারই 
হইতেছে যত অনর্থেব মূল। ন্বভাবকে আমরা একেবারে সীমাবদ্ধ করিয়া 
দেখি বলিয়াই আমাদের এই ছুর্তোগ। মানুষকে ছোট করিয়া দেখিলে 

যেমন অতিমানুষ বা দেবতাকে স্বীকাব কবিতে হয়, স্বভাবকে ছোট করিয়৷ 

দেখিলেও ঠিক তেমনি অতিম্বভাবকে ম্বীকাব করিতে হয়। কিন্তু যদি 

আমর! ভাবি যে, যাহাঁকিছু ঘটে অমন্তকে লইয়াই স্বভাব, তবে আর অনর্থক 

এই বিতর্কের সৃষ্টি হয় না। যদ্দি কোন বস্তু বা ঘটন1 একবার ঘটিয়াই গেল, 

তবে আর তাহা অতিষ্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক রহিল কোথায়? 

অতিম্বাভাবিক ও তখন স্বাভাবিক হইযা গেল। 

স্বভাব, অস্বভাব বা অতিশ্বভাবের তারতম্য তাই নিতান্তই আমাদের 
মনগড়া । বিশ্বনিখিলের যাবতীয ঘটনাকে এক অখণ্ড রূপ দিয়া দেখিলে 

স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক বা অতিশ্বাভাবিকের প্রশ্ন আর আমাদের মনে জাগে 

ন। 7:০4. [7৯1৩৮ কী সুন্বরই না বলিতেছেন £ 
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অর্থাৎ :__“অতি-স্বভাব, এবং “অতি-স্বাভাবিক' শব্ধ দুইটিকে আমি সাধারণ 

অর্থে ব্যবহার করিতেছি । ব্যক্তিগত ভাবে আমি বলিতে বাধ্য যে, 

বিশ্বজগতে যাহাঁকিছু আছে, সমন্তই ম্বভাবের অস্ততুক্ত। আধ্যাত্মিক 

ঘটনাবলী জড়জগতের ঘটনাবলীর মতই স্বভাবের অংশ; কাজেই 

সমগ্র জগংটাঁকে "স্বাভাবিক এবং “অতিস্বাভাবিক*₹_এই ছুই খগ্ডে 

ভাগ করার আমি কোন সংগত কারণ খু"জিয়া পাই না। 

বাস্তবিকই তাঁই। “স্বভাব অর্থে আমর| শুধু জডজগতের ঘটনাবলীকেই 

মানিতেছি, কিন্ত আধ্যাত্মিক জগতকে মানিতেছি না। অথচ জড়জগতের 

ংগে সংগে আধ্যাত্মিক জগতও ঘষে আছে এবং সে-জগতে 

যে নিত্য লবনব ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহা অস্বীকাব করিবার উপায় 
নাই। স্বভাবের সমগ্রবপের কথা আমাদিগকে তাই ভাবিতে হইবে; সমগ্র 

স্বভাব কোন নিয়ম ঘ্বারা চালিত হইতেছে শাঙ্গা জানিতে হুইবে। স্বভাৰ 

সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ কণিয়।ই কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা 

অন্বাভাবিক, তাহা বিচার করিতে যাওয়া! আমা +ব মূর্খতা । 
আমাদের জ্ঞান, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা হইতেই অতিস্বভাৰ ও 

অন্বভাবের ধারণা জন্মে। জ্ঞান দ্বারা যাহাকে ধরিতে পারি না, বুদ্ধি 

দ্বারা যাহাকে বুঝিতে পারি না, অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহার কোন জমর্থন পাই 

না, তাহাকেই আমর! বলি অতিশ্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক । আমরা সব 

বুঝি, কিন্তু সব যে বুঝি না, এইটুকু বুঝি না! কুক যেমন চায় যে, 
তাহার কুজত। ভালো না হইয়! দুনিয়ার অন্যান্য সকলেও তাহারই 
মত কুক্জ হউক, আমরাও ঠিক সেইরপই মনে করি যে, আমাদের সীমাবদ্ধ 
জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত না হইয়া জগতের সব-কিছু আমাদের বুদ্ধির 
আয়ত্ের মধ্যে আস্কক। 

এ মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ নয়। আমাদের ঝ্ান-অভিজতার 

দৈন্ত স্বীকার করা উচিত। যদি কোন অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা আমরা 



৪৭ স্বাভাবিক ও অতিম্বাড়ারিক 

পা করিতে পারি, তবে তাহাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান না করিয়া অস্ত 

এইটুকু বল! উচিত যে, ঘটনাটি সম্ভব হইতে পারে, তবে ইহার কারণ 
আমর জানি না। জনৈক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য লেখক এ ন্বন্ধে কী 
বলিতেছেন, শুন্গন ঃ 
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অর্থাৎ £ অতিগপ্রারৃতিক কোন ঘটনাকে যদি কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের 

ভিত্তিতে না আনা যাষ, তবে তখন যে-কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাত্র এই 
কথাই বলা উচিত যে, “আমি নিশ্চিতরূপে এটা জানি না, তবে আমার 
মত এই ।, 

বস্তত; অতিম্বাভাবিক হইলেই অস্বাভাবিক হয় না। অতিম্বাভাবিকও 

স্বাভাবিক । আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া! আমবা যাহাকে 
অতিম্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকুতপক্ষে তাহা অতিস্বাভাবিক 

নাও হইতে পাবে। স্বভাব সম্ধদ্ধে আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বাড়িলে হয়ত 

আমরা দেখিব, আজ যাহাকে অতিম্বাভাবিক ভাবিতেছি, তাহাও স্বাভাবিক। 

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। উর্দদিকে কোন-কিছু ছুভিয়া দিলে তাহা 
মাটিতে পড়িবেই, ইহাই আমার্দের ধাবণা। কিন্তু একজন প্রতি সেকেণ্ডে 

৭-মাইল বেগে একটি বুণেট ছু'ডিলে দেখিবে, সে বুলেট আর মাটিতে কিরিয়! 

আদিবেনা। তখন নিশ্চয়ই মনে হইবে £ একটা অলৌকিক বাঁ অতি- 
স্বাভাবিক কাও ঘটিয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে কোনই অস্বাভাবিক 

বা অতিশ্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে নাই। পৃথবীব আকর্ষণ-শক্তিকে অতিক্রম 

কবিয়া তদূর্ধে উঠিতে পাবিলে কোন বন্তই যে আব মাটিতে ফিরিয়া আসেনা, 

ইহা এখন বৈজ্ঞানিক সত্য। কোন বস্তর ফিরিয়া আসা-নাআসা নির্ভর 

করে তাহার গতির €( ৮৪1০০ ) উপর । মে গতি হইতেছে প্রতি 

সেকেণ্ডে ৭ মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৫,*** মাইল । 

অতএব অলৌকিক বা অতিম্বাভাবিককে অস্বীকার করিবার কোনই 
সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এক লীমাহীন রহস্যলোকের 
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মধ্যে আমরা ভুবিয়া আছি; ইহার কিছুটা আমর! জানি, বাকীটা বই 
আঁমাদের অজজানা। কাজেই, জানার ওদ্ধত্য ও অভিমান নিশ্চয়ই আমাদের 
শোভা পায় না। 

তাহা হইলে অতিশ্বাভাবিক সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত কী? আমনা 

ইহাকে মানিব, না মানিব না? 

ছুই উপায়ে আমরা এ-সমস্যার সমাধান করিতে পারি; হয় আমাদের 
স্বভাব-অতিম্বভাবের সীমা-প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া সব একাকার করিয়া লইতে 

হয় এবং বলিতে হয়ঃ যাহা-কিছু ঘটে সবই স্বভাব; না হয় ত স্বভাবের 
সংগে সংগে অতিম্বভাবের অস্তিত্বকেও স্বীকার করিষা লইতে হয়; অর্থাৎ 

আমাদিগকে বিশ্বাম করিতে হয়, আমাদের জানা-স্বভাবের বাহিরেও একটা 

বৃহত্তর অজানা-ম্ঘভাব আছে, যেখানে কোন অজ্ঞত কারণে অনেক-কিছু 

অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে । 
অতিষ্বাভাবিক সম্বন্ধে যাহা সত্য, অতিমানবিক স্ন্ধেও ঠিক তাহাই 

সত্য। “মানুষের” সংজ্ঞা ও গণ্ডীকে যদি ছোট করা! হয, তবেই অতিমাম্ুষের 

প্রশ্ন জাগে । আর যদি স্বীকার করা হয় যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ এত 

শক্তি ও সম্ভাবনা দিয়া রাখিয়ছেন যে, সে-শক্তিব পূর্ণ বিকাশ হইলে মানুষ 
অনেক “অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে, তবে আর অতিমানবতা! ধ্লাড়াইতেই 

পারে না। অতিমান্ষ অ-মানুষ নয়, মানুষেরই উব্ধততর ও পূর্ণতর 

প্রকাশ । 

বল! বাহুল্য, এই হিসাবে হযরত মুহম্মদকে আমরা মানুষও বলিতে পারি, 
অতিমান্ুষও বলিতে পারি। মানুষের সংজ্ঞা ব্যাপক হইলে তিনি মানুষ, 
সংকীর্ণ হইলে তিনি অতিমান্ষ। আমরা বলিব তিনি ছিলেন মানুষ । 

স্বভাব, অস্থভভাব ও অতিশ্বভাবের বৈজ্ঞানিক রূপ আমরা এতক্ষণ 
দেখিলাম। এই আলোকে, আন্মুন পাঠক, আমরা একবার আমাদের 

মোগজেজার সমস্যাকে বিচার করিয়! দেখি । 
উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহাতে মো'জেজাকে অস্বীকাব করা! 

আর আমাদের শোভ! পায় কি? নিশ্চই না। স্বভাবের ধারণা আমাদের 

বালাইয়া গেলে মো'জেজা আর আমাদের নিকট অশ্বাভাবিক বলিয়া বোধ 
হইবে না। আমরা বুঝিব যে, “আমাদের স্বভাবের, (0081 190৬ ) 

, আইন কাচ্ছনের সহিত মো'জেজার মিল না থাফিলেও 'সমগ্র স্বভাবের” 



৪৯ স্বাভাবিক ও অভিম্থাভাবিক 

(৪11 0905:০) আইন-কানগুনের সহিত ইহার গরমিল মাই। জনৈক খ্যাতনাম! 
লেখক এ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিতেছেন ঃ 
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অর্থাৎ ২ অলৌকিক ঘটনাবলী “আমাদের স্বভাবের, নিয়ম লংঘন করে বটে, 
কিন্তু ইহ! ছারা একথা বলা চলে না যে, তাহারা “সমগ্র স্বভাবের: 
নিয়মকেই লংঘন করে। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মো'জেজা, স্বভাব-নিয়মকে লংঘন করে, কিন্ত 

প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বৃহত্তর কর্মচারী আসিলে নিম্নতর কর্মচারীর 
প্রচারিত বিধান যেমন সাময়িকভাবে অচল বলিয়া মনে হয়, মো'জেজা 

দ্বারাও স্বভাবের নিয়ম ক্ষণিকের জন্য সেইরূপ স্তব্ধ হয় মাত্র £ 
“৬০ 51)6010 865 11 10172017006 6) 17000906020. 025. 18? 

006 05০ 0500051125105 06 2 10৬76 12৬, 006. 91251961510 01 1 09৮ 

2, 11106) 10% 2, 1)151001,% 

অর্থাৎ ঃ অলৌকিকের মধ্যে ম্বভাব-নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে না, 
উচ্চতর নিয়মের ছার! নিষ্নতর নিয়মের উহা! ক্ষণিকের অচলতা মাত্র । 
বন্ততঃ মো'জেজা উর্দ-স্বাভাবিক ( 77566708005] ) হইতে পারে 

বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কিছুতেই উহা বিরুদ্ধস্বাতাবিক (০০০৪- 
17090019] ) নহে। 

স্বভাবের কার্ধ-কারণ-নিয়ম সম্বন্ধে যাহারা অতি-বিশ্বাসী, তাহাদিগকেও 

বল! যায়, মো'জেজা এ-নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটায না। কারণ ছাড়া যদি 

কোন কার্য ঘটিতে নাই পারে, তবে মো'জেজার পশ্চাতেও যে একটা-কিছু 

কারণ আছে, ইহা নিশ্চিত। 
£4৯ 10119015506) 500 900650106100 10 006 127 06 ০2496 

8150 668০6) 16 15 205161% ৪. 26৬7 ৪০6 300199$54 €০9 10৩ 

10000060107 006 12000000010 01 ৪. 139 02186, 

অর্থাৎ ঃ মো'জেজ1 কার্ধকারণ নিম্মমের ব্যতিক্রম নহে; নূতন কারণ- 

ঘটিত ইহা৷ এক নৃতন কার্ধ। 
পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ম্বভাবকে আমরা বড়ই ছোট 

করিয়া ফেলিয়াছি £ হ্বভাবের বৃহত্বর অংশ এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত 



বিশ্বনবী ৫৯ 

ও অনাবিষ্কত রহিয়াছে। সমতল ক্ষেত্রে দাড়াইয়া আমরা যখন দেখি, 

তখন লর-কিছুক্ধে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি, কিন্তু উর্ধঘলোক হুইতে ব্যাপক 
দৃষ্টি দিয়া দেখিলে সমন্ত খণ্ডতা এক মহা-এঁকোর মধ্যে মিলিয়া যায়। 

মো'জেজাও গ্রিক তাই। যেস্বভাবের সহিভ আমরা পরিচিত, সেখান 
হইতে দেখিলে মনে হয়, মো'জেজার সহিত স্বভাবের কোন মিল নাই; 
কিন্ত এই স্বভাব হইতে আরও উধের্ব উঠিয়া দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে 
পাইব-_সমস্তভই একই নিয়মে চালিত হইতেছে, কোথাও বৈষম্য নাই; 
বৈসাদৃশ্য নাই। 4১101013180] 16000 বলিতেছেন £ 

41106 ৮46 10175016 19 ৪. 11191061200 ৪. 00161090016, 002012% 

0০0৬1 94 0৫ 0)6 0110 ০ এ0৮:0019160 1290000165 1060 0019 

০:10 01 0015, 41710) 50 1008 01500195 1322 1871760 8104 

015001060) 2100 101108/08 0015 0201 88510, 0১০3৫) 16 05 20 

101 06 10980211005 [0:000600 03010600 1060 1020000% আ1 

00861018161, 0669 ০00. 111190129, 0, 15. 

অর্থাৎ: গ্রকৃত মোঁজেজা উধ্বতর এবং পবিভ্রতব শ্বভাবেরই নামান্তর, 
সেই সায্যলোক হইতেই উহ! আমাদের এই নিম়েব বিশৃখল ধবণীতে 

ক্ষণিকের জন্য নামে এব" উভয়ের মধ্যে একটা সামঞজগ ঘটায়। 
বস্ততঃ স্বভাবকে থণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার ফলেই আজ আমাদের এই 

দরশা ঘটিয়াছে। আল্লাব রাজ্যে অস্বাভাবিক বলিয়া কোন কিছু নাই, যাহাই 
কিছু হউক না কেন, ঘটিলেই তাহা ম্বাভাবিক হইয়া যায়। ন্বভাবের 
পূর্ণপবিচয় ও তার নিয়ন্ত্র-রহন্ত জানিতে পারিলে “মো'জেজা'ও আর 

অন্বাভাবিক বা অতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না। আল্লার কুদরতে 
বিশ্বাস করিলে সবই স্বাভাবিক ও সম্ভব হইয়া যায়। জনৈক ইংরাজ পাত্রীর 
সহিত সুর মিলাইয়। আমরাও বলি £ 

£07006 0911656 0086 00515 15 ৫ 000. 210 201180165 815 70 

10016011916.+ 

অর্থাৎঃ একবার মানত বিশ্বাস কর যে আল্লাহ আছেন, তবেই আর 

মো'জেজাতে অবিশ্বাস হইবে না। 



পরিচ্ছেদ £ ৭ 

বিজ্ঞান আজ কোন, পথে ? 

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যূগ। এ-ফুগেব মানুষ বিজ্ঞানমনাঃ। বিজ্ঞানের উপর 
তাহাদের প্রগাঢ বিশ্বাস। বিজ্ঞান যাহা তলে, অগ্লানব্দনে তাহার তাহা 

মানিয়া লয়। শুধু তাই নয, নিজেবাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমস্ত কাজ 
করিতে ভালবাসে । তাহাদের চিগ্তায় ও কাষে, যুক্তি ও তর্কে কোনরূপ 

বিশৃুংখলা বা অদ্ধান্ুবণ না থাকে, তাহাদের বিচার-বুদ্ধি গৌডামি বা 

পূর্বনংস্কাব দ্বাব! প্রভাবান্িত না হয়, এক কথায় তাহাদেব চিন্তা, কার্য 

ধ্যান-ধাবণা বিজ্ঞুনসন্মত হয-_ইহাই তাহাদের লক্ষ্য । 
শবিম্তৎ বা শান্ত্রবাণীব সহিত বিজ্ঞানে বিবোধ ঘটিলে লোকের মন 

স্বভাবত; বিজ্ঞানে দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। বিজ্ঞানকেই তাহারা বড 

বলিষা মানে এবং বিজ্ঞানের কষ্টিপাথবেই তাহাবা শান্ত্রকে যাচাই করিয়া 
লইতে চায। বল। বাহুল্য, লোকেব ধর্মবিশ্বাসের শিথিলহাব ইহাই 

হইতেছে প্রধান কাবণ। লোক এখন আব অন্ধভাবে শাস্ত্রে আদেশ- 
নিষেধকে মানিয়া লইতে চাহে না, শাস্ত্রবিধানেব পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক 

সত্য আছে কিনা, তাহাই জানিতে চায়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য/ না দিতে 

পারিলে কোন ধর্মবিধানই তাহাদের মনঃপৃত হয় না 
এরূপ মননশীলতা যে খুবই দোষে, তাহা অবশ্যই নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির 

আলোকে সকল কিছুই যাচাই কবিষা, লওযা| বুদ্ধিমানেব কাধ, সন্দেহ 

নাই। মুক্তবুদ্ধির দ্বাবা সমস্ত কিছুব জত্যমিধ্যা নির্ণয় কথিয়া লওয়া খুবই 
ভালো কথ|। নিধিচাবে কোন-কিছু নাইবা মানিয়া লইলাম। গৌডামি 

ও কুসংস্কাব কে চায়! 

কিন্ত এইখানেই যত গগুগোল। এক কুল ত্যাগ কবিয়া আমবা আর 
এক কৃলে ঘাইতেছি, কিন্তু যেকুলে যাইতেছি, সেকুল সির আছে ত? 
ইহাই হইতেছে আমাদের একমাত্র প্রশ্র। যে-বিজ্ঞানেক দোহাই দিয়া 

আমর! ধর্মকে বর্জন বা অন্বীকার করিতেছি) সেই বিজ্ঞান সত্য ত? সে 

আমাদিগকে যাহা! বলিতেছে, তাহা নির্ভরযোগ্য ত? অথব। সে কী বলিতেছে, 

তাহা আমরা ভাল করিয়া জানি ত? একথা প্রথমেই আমাদের ঘিচার 



বিশ্বনবী ৫২ 

করিয়া দেখা ডঁচিত। স্বর্ণের বিশ্তদ্ধতা বিচার করিতে হইলে আমরা 
তাহাকে কষ্টিপাথ্থরে যাচাই করি, কিন্তু সেই কষ্টপাথর খাঁটি কি না, তাহা'' 
ত আমাদিগকে আগে দেখিতে হয়! শুতু অন্ধভাবে বিজ্ঞানের নামে 
মাতোয়ারা হইলে ত চলিবে না বিজ্ঞান কী বলে এবং যাহা বলে বা 
এতর্দিন যাহা বলিয়া আসিয়াছে, তাহার মুল্য কতথানি-_-তাহার বিচার, 
আগে করিতে হইবে; তারপর গৌড়ামি ও কুসংস্কারের বিচার হইবে। 

আর গোঁড়ামি ও কুসংস্কারই বা কাহাকে বলি? তুমি যাহাকে কুসংস্কার 

বলিতেছ, আমার কাছে তাহা কুসংঘার নাও হইতে পারে; আবার আজ 
যাহা কুসংস্কার মনে হইতেছে, কাল তাহ পরীক্ষিত সত্য হইয়াও দাড়াইতে 
পারে, অথবা আজ যাহা অত্রাস্ত বৈজ্ঞ/নিক সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস, 

করিতেছি; কাল যে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, তাহারই বা 

নিশ্ন্ত। কোথায়? কাজেই, গ্রুবকে না জানা পর্যন্ত কোন কিছুকেই 

আমরা গোঁড়ামি বা অন্ধবিশ্বাস বলিয়। উপহাস করিতে পারি না। 

গৌড়ামির সংজ্ঞা কী? পুবাতনকে নিধিচারে সত্য বলিয়! মানিয়! 

লওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতনকে অন্বীকার করার নাম যর্দি গোড়ামি হয়, 

তবে নৃতনকে অভ্্রান্ত সত্য বলিয়া! মানিয়! লওয়া এবং পুরাতনকে নিধিচারে বর্জন 
করাও ত একপ্রকার গৌড়ামি। গৌড়া বলিয়া সকলকে যে গালাগালি 

দিয়া বেড়ায় সেও আর এক গোঁড়া! প্রকৃত বিজ্ঞানীর মন এই উভয় 

প্রাস্তকেই এড়াইন্না চলে। সে তার মনকে রাখে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিবিকার। 
কাজেই হা" ও নাএই উভদ্ন প্রান্তে দাড়াইয়। কাহাকেও 'গোঁড়াঃ 

বলিয়৷ গাপাগালি দিবার অধিকার কাহারও নাই। 

গৌড়াহইবার গোঁড়ামি এবং গোঁড়া-নাঁহইবার গৌঁড়ামি--উভয়বিধ 
গৌড়ামির যূলেই থাকে একই প্রকার মনোবৃত্তি। যাহাদ্দিগকে গোড়া বলি, 

তাহার্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার! যাহা জানে তাহা অন্ধভ!বে মানে। 

যাহারা নিজদ্দিগকে মুক্বুদ্ধি বলিয়! প্রাচীনপন্থীদিগকে ত্বণা করে, তাহারাও 

অবিকল একইভাবে নিজেদের বর্তমান জ্ঞানবুদ্ধিকে অন্রাস্ত সত্য বলিয়া 

মনে করে। কাজেই প্রাচীনপন্থীরা যদি আধুনিকদিগের নিকট গোঁড়া, 
বলির! প্রতিপন্ন হয়, তবে প্রাচীনপন্থীরগের কাছে আধুনিকেরাও কেন 
গ্রৌড়া বলিক্বা প্রতিপন্ন না হুইবে? বিজ্ঞান যখন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, 

এবং যখন ইহার নিত্য-নৃতন পরিবর্তন ঘটিতেছে, তখন একট নির্দিষ্ট 



৫৩ বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে ? 

সময্নের চলমান মতবাদকে অন্রান্ত সত্য বলিয়! বিশ্বাস করা আদৌ বুদ্ধি- 
মানের কার্য নহে। বিজ্ঞান আজ যাহা বলিতেছে, বা এতর্দিন যাহা বলিয় 
আসিতেছে, তাহাই যে ঞ্রুব সত্য, তার প্রমাণ কী? প্রকৃত সত্য যদি 
আমাদের নিকট হইতে দুরে সরিয়া গিয়৷ থাকে, তবে আজিকার বিজ্ঞানকে 
আকড়িয়া থাকার মত গৌঁড়ামি ও বেকুষী আর নাই। কাজেই আমরা 
যাহাতে বোকা বনিয়া না যাই, সেজন্য আমাদের বিজ্ঞানের ন্বব্ূপটা গোড়া- 

তেই ভাল করিয়া চিনিয়া লওয়! উচিত। 

বলা বাহুল্য, ধর্মসন্বন্ধীয় গৌঁড়ামি যদি দোষের হয়, তবে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 

গৌড়ামিও নিশ্চয়ই দোষের। কাজেই আমাদের সাধের বিজ্ঞানকে একবার 

পরখ করিয়া লওয়া নিত্বান্ত প্রয়োজন। এরূপ না করিলে হযরতের 

জীবনের বহু আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ঘটনাকে আমরা বুঝিতে পারিধ না। 
বিজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ নহে। সে প্রতিনিয়ত আমাদের 

সহিত ছলন! করিয়া ফিরিতেছে। বহুরপীর মত সে নান! বেশে আমাদের 

চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাই তাহার সাচ্চা চেহারা এখনও আমরা 

ধরিতে পারি নাই। বিজ্ঞানের এই চঞ্চলতার কথা আজ বিজ্ঞানীরা নিজ 
মুখেই ব্যক্ত করিতেছেন। 7০ 4, টব. ৮/165১55এ বলিতেছেন £ 

41) 61917665100 ০০০৮৫ 0021060. 1৮ 00০ 70160 000205006 

009 26 19306 1001252056 1820 192০1) 50 110 02 10-38% 7 ৪16 2 

(12 01295165 0012 0£ 00009170759 500৬৪ /1586 552001108 

10910521056 7185 106 ০-00000/ 02 061000105098650 00001 

-(50121)02 2120. 06 ৬0021 ৬০1৭১ 0. 137 

অর্থাৎ; অষ্টাদশ শতাবীর সংগে সংগেই লোকের ধারণা জন্মিল যে অবশেষে 

গাজাখুরি ব্যাপারের হাত হইতে আমরা রেহাই পাইলাম। আজ 
কিন্তু আমরা ঠিক ইহার বিপরীত কথাই চিন্তা করিতেছি। আল্লাহ্ 
জানেন, কোন্ গীঁজাখুরি ব্যাপার কাল পরীক্ষিত সত্যরপে আমাদের 

সম্মুখে দেখা দিবে না! 
এইসব দেখিয়। শুনিয়াই পণ্ডিতের আজ আর বিজ্ঞানকে লইয়। পূর্বের 

হ্যায় অত বড়াই করিতেছেন নাঁ। বিজ্ঞান প্ররুত সত্যকে এখনও পায় নাই 

একথা আজ ধরা পড়িয়াছে। চিন্তাশীল মনীষীরা তাই ম্পষ্টাক্ষরে ঘোষণ। 

করিতেছেন ; 



বিশ্বনবী ৫৪ 

£]196 8০36010501155010055 ০7 0০-0৪য 01667 ডি গে 

6056 ০05. ০6000 08০ :750 006 200509 002 006 05601255০0৫ ৪ 

০62৮1 46005 215 11061504106 9580] 200, 00996 ও 

৮০-০9 : 8১০0%/ 060 ০21 ৮/5 1006 9916 10 2159 01 00610 75 

51166 8150 £১০6100, ড1500006981506], 7. 25. 

অর্থাৎ; আক্তিকার বৈজ্ঞানিক মতবাদ এক শতাবী পূর্বের মতবাদের সহিত 

বহু পরিমাণে মিলে না; এখন হইতে এক-শতাব্ী পরের মতবাদের 

সহিতও আজকার মতবাদ সেইরূপ মিলিবে না। কেমন করিয়া তবে 
ইহাদের একটাকেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি ? 
বিজ্ঞানের অনেক দাঁবীই যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত, বৈজ্ঞানিকেরা নিজ 

মুখেই তাহা আজ স্বীকার করিতেছেন £ 
৮/৪ 0৭৮৩ 82৩2 00৪৮ 0১০ 065৬ 5616-0915019051555 ০: 9০1617০2 

1795 15513106502) 00০ 16509500000 096 165 0151005 ৬০:5 £:5801% 

5%925018660,+-৮৮1100155010105 01 9912006, 0. 194 

অর্থাৎ £ বিজ্ঞান এতদিন যে-সব দাবী করিয়া আগিয়াছে, তাহার অধিকাংশই 

যে অতিরঞ্রিত, বিজ্ঞানের নবজাগ্রত আত্মচেতন। এ-সত্য এখন বুঝিতে 

পারিয়াছে। | 

বিজ্ঞান আমার্দিগকে যে অবিমিশ্র কল্যাণই দান করিয়াছে, তাহা নহে, 

সে আমাদের জীবনকে বিড়ঘ্িতও করিয়াছে £ 
49016505১10) 99165 01911 105 015061০9] 1061006565১ 020. 551390 

০ 1209৮ 0)00510660)] 00610 0600805 00 096 1091011026০ 008৬৪ 

29811061760 116. (0519. 0. 194) 

অর্থাৎ অধিকাংশ চিন্তাশীল লোকেই মনে করেন, বিজ্ঞান দ্বারা যাদও 

আমাদের নানা! উপকার হইয়াছে, তবু সে আমার্দের জীবনকে ছুঃখময় 
করিয়াছে । 

নত্যই তাই। একথা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে বিজ্ঞানের ইতিহাস 
আমাদের কিছু জানা দরকার । এইবার আমরা তাই অতি সংক্ষেপে সে 

সন্বদ্ধে আলোচনা করিব। 
আদিম যুগের মানুষ যখন প্রকৃতির সংস্পর্শে আমিল, তখন প্রন্কতিষ্কে 

সে দ্েখিল এক অভিনয় দৃষ্টিভংগিমায় | হৃুর্বচন্ত্র, মেঘ-বিছ্যৎ, বঙ্ানা 



৫৫ বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে ? 

ইত্যাদি নৈসগিক দৃশ্ঠ দেখিয়া সে অবাক বিশ্ময়ে চাহিয়া রহিল। যাহার! 
চিন্তাশাল এবং আলোক প্রার্চ, তাহার! বুঝিল, এই নুন্দর স্ৃপ্রিপ্স পিছনে 
নিশ্চয়ই একজন অষ্টা আছেন--যিনি সর্বশক্তিমান এবং ধিনি ঘখন-যাহা 

খুশি তাহাই করিতে পারেন। কালে কালে মান্থষের এই ধা€ণা আরো 

পরিপুষ্ট হইল। মানুষ বুঝিতে পারিল, প্রকৃতিতে যাহাক্ছিি ঘটিতেছে 

তাহা অন্ধভাবে ঘটিতেছে না, তাহার মূলে আছে একটা কার্ধ-কারণ-সন্বস্ধ 
আর একটা নিয়মশৃংখলা। কোন্ কারণে কোন্ ঘটনা ঘটিতেছে__মানুষ 

তখন তাহাই জানিবার জন্য উতংস্থক হইয়া উঠিল। প্রকৃতির রহস্তলোকে 

মানুষের মন নিত্য আনাগোনা করিতে লাগিল। পগ্ডিতদিগের চেষ্টায় 

বু তথ্য আবিস্কৃত হইল; বহু বিষয়ের কারণ তাহারা খুঁজিয়া পাইলেন। 
এই কার্-কারণ-পরম্পর| একট। বিশিষ্ট রূপ লাভ করিল সপ্তদশ শতাব্দীতে 

_যখন গ্যালিলিও ও নিউটন জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রচলিত সমস্ত 

সংস্কার ও ধারণাকে তীহারা একেবারে উপ্টাইয়া দিলেন। এতদিন লোকে 

মনে করিত; সয পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু এখন তাহারা বলিলেন £ 

না, সুর্য স্থির হইয়া আছে, পৃথিবীই স্থর্ষের চারিপাশে ঘুরিতেছে। 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, পৃথিবীর আহিক ও বাধষিক গতি, আলোক, বিছ্যুৎ পদার্থ 

ইত্যাদি বিষয়ে বহু নৃতন তথ্য এই সময়ে আবিষ্কৃত হইল। বাদল-ধন্ 

ধূমকেতু, উন্কাপিণ্ু, স্ব ও চন্্রগ্রহণ ইত্যাদি নৈসগিক দৃশ্য দেখিয়। এতদিন 

লোকে নানা! কথা ভাবিত, কিন্তু এখন তাহারা এই নব বিজ্ঞানীদের মুখে 

ইহাদের নৃতন ব্যাখ্যা শুনিল। পণ্ডিতের অন্ক কষিয়া কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব 
করিয়া! দেখাইয়া দিলেন» কেমন করিয়া কী ঘটিতেছে এবং কখন কী 

ঘটিবে। সৌরজগতের অধিকাংশ রহস্যের এইরূপ কারণ নির্ণর করিতে 

সমর্থ হওয়া তাহাদের স্পর্ধা ও অভিমান এতদুর বাড়িয়৷ গেল যে, তাহারা 
বিখজগতকে একটা যন্ত্র (20901১106 ) বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন 

গ্রবং ঘোষণ। করলেন যে, কোন ব্যাপারকেই তীহারা এই যন্তরবিজ্ঞানের 

ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে পারেন। উনবিংশ শতাবীতে এই যান্ত্রিক মনোভাব 

চরমে উঠিল। বহু ইঞ্জিনিয়ার-বৈজ্ঞানিক এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন, 

তাঁহার! সকলেই ইপ্জিনিয়ারী দৃষ্টিভংগিতে এই জগতকে দেখিতে লাগিলেন। 
চ36100১01৮ নামক জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিলেন : 
পপুপ55 908] 2300 01 811: 18081 150061506 18 (09 75501৬5 



বিশ্বনবী ৫৬ 

15616 1060 হ০1১৪৮1০৪*--অর্থাৎ জমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই শে্ষকালে 

যন্ত্রবিজ্ঞানে আসিয়া পরির্ণত হয়। ৬/25:50705  /2১/61]) প্রভৃতি 

বৈজ্ঞানিকেরাও এই মত সমর্থন করিলেন। মানুষের আত্মা, মন, বুদ্ধি 
প্রতিভা ইত্যার্দিকে তাহার “৪৮০1৫০0 ০£ ৪৪ অর্থাৎ এক প্রকার 

গ্যাসেরই বিবর্তন--এই বলিয়া ব্যাধ্যা দিলেন। এই স্থ্টির মূলে যে 
একজন অষ্টা আছেন, এ কথা তাহার1 শ্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন 

ধু'ঁজিয়া পাইলেন না। একটা নাম্তিকতা ও অবিশ্বাসের শ্োত বহিয়া 
চলিল, সেই ন্লোতে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঈমান, আকিদা সমন্তই ভাসিয়া 
গেল; বিজ্ঞান-বিরোধী কোন কথাই আর কাহ'রও বিশ্বাম হইতে 

চাহিল না। 

নিরাশার অন্ধকারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষস্ুর্য অন্তমিত হইল। 

বিংশ শতাব্দীর নবারুণরাগে এক নৃতন রহস্যলোকের দ্বার উদযাটিত 
হইল) মানুষ আবার নৃতন করিয়া জগৎ ও জীবনকে দেখিতে শিখিল। 

এ-যুগের বিজ্ঞান আনিল নৃতন বাণী, নৃতন দৃষ্টিভংগি। মানুষের চিন্তাঁ 
জগতে সে আনিল এক মহা বিপ্লব। এতরদদিনকার সাধের সমস্ত বৈজ্ঞনিক 

মতবাদের বুনিয়াদ নড়চড় হইয়া গেল। জগৎ দেখিল, এতদিন বিজ্ঞান যে- 
কথা বলিয়া আসিয়[ছে, তাহার প্রায় কোনটিই নিভু নহে। 

এই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠটনায়ক হইতেছেন মনীবী আইনষ্টাইন (11256510) 

১৯০৫ খুষ্টাব্বে তিনি একটি থিওরী প্রচার করিলেন, তার নাম: 11১60: 

0£7২6150%10. তিনি বলিলেন £ বিশ্বপ্রকৃতি সণ্বন্ধে আমাদের যে-জ্ঞানলাভ 

হইতেছে বা হইয়াছে, তাহা প্রুব সত্য (১59০1866 যেত) ) নহে, তাহা 

আপেক্ষিক ( চ9180৮০) অর্থাৎ আমরা যাহা দেখি বা শুনি, তাহা এক 

অবস্থায় আমাদের কাছে যে-পরিমাণে সত্য, অন্ত অবস্থায় ঠিক সেই পরিমাণে 

সত্য নহে, অবস্থার পরিবর্তন হইলে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন 

হইয়! যাইবে । কাজেই বিশ্ব-জগৎ সথন্ধে সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বলোকসন্মত 

কোন সত্যকে লাভ করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। দৃষ্টাস্তত্বরূপ স্থান, 

কাল ও গতির কথ বলা যাইতে পারে । আমরা সীমাবদ্ধ জীব, স্থান ও কাল 

সম্বদ্ধে আমাদের ধারণা! অতি ক্ষুত্র। আমরা এক ইঞ্চি স্থানকে ধা এক 

সেকেণ্ড সময়কে খুবই কম বলিয়া মনে করি, আবার এক কোটি বৎসর সমস্ব 

আমাদের কাছে থুবই বেশী বলিয়া মনে হয়; তার কারণ, আমর! 



৫ বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে £ 

বড়-জোর একশত বৎসর বাচি এবং এক হাজার মাইল স্থানের খবর রাখি। 
কিন্ত অপর গ্রহেও যে আমাদের মতই ইঞ্চি এবং সেকেও ছারা স্থান-কালের 
পরিমাপ হয়, অথবা আমাদের মাইল ও ঘণ্টার সহিত যে তাহাদের মাইল 
ও ঘণ্টার মিল আছে, তাহার প্রমাণ কি? আমরা যাহাকে এক ঘণ্টা 

সময় বলিতেছি, মঙ্গল গ্রহে তাহা এক ঘণ্টা নাঁও হইতে পারে। কাজেই 

আমরা যদি বলি যে, অত মাইল দূরে বা অমুক সময় অমুক ঘটনাটি 

হইয়াছিল, তবে তাহা একটা প্রুব সত্য রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। 

স্থান, কাল এবং গতি সন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ঠিক নয়। 

একট! দৃষ্টান্ত দেওয়! যাক। মনে করন ডাউন পাঞ্জাব মেইল পূর্ণবেগে 
হাওড়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে । এক ব্যক্তি একটি মধ্যবতাঁ স্টেশনের 
প্লাটফর্মের উপর দীড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। সে দেখিল, ট্রেণখানি ঘণ্টায় 
৬* মাইল বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু ট্রেণখানির গতিবেগ সম্বন্ধে কি এই 

কথাই ভ্রান্ত সত্য? কিছুতেই না। বিভিন্ন অবস্থা হইতে দেখিলে ইহার 
গতি বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ধরুন, অন্য এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ২৫ 

মাইল বেগবান একখানি লোকাল ট্রেণ চাপিয়া একই দিকে (58005 

01506105 ) যাইতেছে । অর্থাৎ পাঞ্জাব মেলের পাশাপাশিই তাহার 

ট্রেণ চলিতোছ। সে কী দেখিবে? সে দেখিবে যে, পাঞ্জাব মেলখানি 

ঘণ্টায় মাত্র ৩৫ মাইল (৬-__-২৫-৮৩৫ ) বেগে চলিতেছে । আবার মনে 

করুন, তৃতীয় এক ব্যক্তি হাওড়া হইতে বিপরীত দিকে (০27০5: 

01:50607) ) ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগবান একখানি গাড়ীতে চড়িয়! পাঞ্জাব 

মেলখানিকে তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিল। নে দেধিবে পাঞ্জাব 
মেল ঘণ্টায় ৮৫ মাইল € ৬*+২৫-৮৫ ) বেগে ছুটিতেছে। তিন 

অবস্থায় তিন জন তিন রকম দেখিল। কার দেখা ত্য? . পাঞ্জাব মেলের 

গতি প্রকৃত পক্ষে কত ? ৬** মাইল? ৩৫ মাইল? ৮৫ মাইল? 
অথবা অন্য কিছু? 

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন £ 
মনে করুন উপরোক্ত পাঞ্জাব মেলেই এক ভন্রলোক নিজের কামরা 

হইতে খাবার কামরায় (1108 ০৪) যাইতেছেন। তিনি চলিয়াছেন 

ঘণ্টায় দুই মাইল বেগে। পথের ধারের এক বাড়ীর জানাল! হইতে 

এক ব্যক্তি ট্রেণের দিকে চাহিয়া আছে। সে দেখিল ভন্্রলোকটি গাড়ীর 
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সমান গতিতে ( অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬* মাইল বেগে) অগ্রসর হইতেছে । 
পক্ষান্তরে চন্দ্র বা মঙ্গল-গ্রহ হইতে কেহ যদি দেখে, তবে দেখিবে লোকটি 

পৃথিবীর গতির সঙ্গে সমানে ছুটিগ্রা চলিতেছে । ( অর্থাৎ প্রতিঘণ্টীয় 

১*০* মাইল বেগে যাইতেছে )। 

কার দেখ। ত্য ? 

একদিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, কেহই মিথ্যা দেখে নাই। 

নিজের নিজের দিক দিয়া প্রত্যেকের দেখাই সত্য হইয়াছে। কিন্তু অন্য 

দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয, কোনটাই ত্য নহে। কোন-কিছুব গতি 

নির্ণর করিতে হইলে তার বাহিরে একট! নির্দিষ্ট স্থান বা স্থির বিন্দু চাই-ই 
চাই। অন্যথায় কোন-কিছুর গতি নির্গয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । 

গতি নির্ণয় করিতে হইলেই কোন একট! নিদিই্ বিন্দু হইতে কবিতে হয়। 
কোন ট্রেণ ৬* মাইল বেগে ছুটিষা যাইতেছে বলিলে ইহার অর্থ এই দাড়ায় 

ঘে, কোন স্থিতবিন্বু (550. 0০13) হইতে ঘন্টায় সে ৬* মাইল দুরে 

সরিয়া যাইতেছে । কিন্তু সেরূপ একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এই বিশ্বজগতে আমরা! 
পাই কোথায়? বিশ্ব-প্রকুতিতে সেবপ কোন স্থির-বিন্দু নাই। পৃথিবী ও 
অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র প্রতিনিয়ত বৌঁবৌ করিয়া ঘুবিতেছে, কেহই স্থিব ভাবে 
বলিয়া নাই। যে দীড়াইন্|া আছে, সে মনে কবিতেছে সে স্থিব হইয়াই 

আছে, কিন্তু তা নঘ। পৃথিবী অনবরত তাহার মধ্যশ্লাকার ( ৪%19 ) 

চারিদিকে ঘৃরিতেছে; কাজেই দীড়াইয়া থাকি, আর দৌড়াইয়া চলি, 
প্রত্যেকেই আমরা পৃথিবীর সংগে সংগে ঘুরিতেছি। অতএব ট্রেণখানি 

সম্বন্ধে কাহারও দেখাই নিভূঁল হইতেছে না। পৃথিবীর আযাক্সিসি হইতে 

দেখিলে নিশ্চয়ই ট্রেণধানির গতি অন্যরূপ প্রতিভাত হইবে। আবার 

হুর্যলোক হইতে যদি কেহ দৃষ্টিপাত করে, তবে ট্রেণেব কোন গতি হয়ত 
তাহার দৃষ্টিগোচরই হইবে না; সে দেখিবে কেবল মাত্র পৃথিবীর গতি। 
এইরূপে অসংখ্য ব্যক্তি অসংখ্য অবস্থা হইতে অসংখা রূপে ট্রেণখালিকে 
দেখিতে পারে। এই জন্তই কোন-কিছুর সঠিক গতি নির্ণয় করা আমাদের 
পক্ষে একরপ অসম্ভব 1 97765 [68189 বলিতেছেন £--- 

£ ৪৮015 15 500 02৮ 16 15 10000551015 6০107585415 8 

80901365 ৬৬116 19 22৮ 10690)9 ৬1086906৬01, 
--৮05 তি 98008000530 06 5০12005 15 792285 ০ 97 
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অর্থাৎ £ “মনে করুন আমরা ঘণ্টায় ৬* মাইল বেগবান একখানি ট্রেণে যাইতেছি। 

এ কথার অর্থকি? অর্থ এই যে, আমরা ঘণ্টায় ৬* মাইল বেগে বাহিরের 
কতিপয় স্থির বস্তকে (যেমন বৃক্ষ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ইত্যাদি) অতিক্রম 

করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এই তথাকথিত “স্থির বস্তগুল' সকলেই 
পৃথিবীর কক্ষপরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করিতেছে। কাজেই, পৃথিবীর 
আক্মিস হইতে দেখিলে বলিতে হয়, আমাদের ট্রেণখানি অন্যভাবে অগ্রসর 

হুইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর এই আযাক্সিসও একস্থানে স্থির হহয়া নাই। 
পৃথিবী সুর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; সুর্য এবং সমগ্র সৌর জগতও 
মহাশৃন্ের মধ্যে দিম্া 'ভেগা (৪৪) নামক নক্ষত্রের দিকে ক্রুত 

গতিতে ছুটিয়্া চলিয়াছে। আবার এই ভেগা, সুর্য এবং 
তাহাদের পরিবারতৃক্ত নক্ষত্রমগুলী অন্ত আর একটি গতিঙ্গীল নক্ষত্রের 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কাজেই এই বিশ্বজগতে এমন 
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কোন নিদিষ্ট বিন্দু নাই--যেখান হইতে আময়া কোন বস্তর গতি 
নির্ণয় করিতে পারি। গতি তাই আপেক্ষিক।” ইহার উপরেও আর. 
এফটি ক্ষমা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এক গ্রহে যাহা সত্য, অপর 

গ্রহেও যে তাছা ঠিক সেইরূপই সত্য, ভাহা কে বলিবে? আমাদের গ্রই পৃথিবী 
হইতে কোন বস্তকে আমরা যেরূপ দেখিতেছি; স্থর্য বা মংগলগ্রহ হইতে দেখিলেও 

যে সেইরূপই দেখিব, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের এখানকার স্থান 
এবং কালের ধাবণার সহিত সেখানকার স্থান-কালের ধারণ! নাও মিলিতে পারে । 

কাজেই স্থান ও কাল সম্বন্ধে অগ্যনিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় সত্য জানিবার 
উপায় আমাদের নাই। 

বিংশ শতাব্দীর প্রাবস্ত হইতে এই নৃতন মতবাদ একটি বিশিষ্ট রূপ 
লাভ কবিয়াছে। মনীবী আইনষ্টাইনেব €[৪০5 ০ [২০1925” 

প্রকাশিত হইবার পর, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রায় সমন্তগুলিই 
একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছে। পদার্থ (28৮6: ) স্থান (9206 )% 

কাল (11096), আলোক (11575) বিদ্যুৎ (8,12০৮10165 ) 

মহাকর্ষ-নীতি (18৬ 0£ 385150920 ) কার্ধকারণ-নীতি (79৬ 

9£ 0885203020, ) ইত্যাদি বিষয়ক সমন্ত মৌলিক ধাবণাই পরিবর্তিত 

হইয়া গিয়াছে। আইনষ্টাইন ও ভাহাব মতানুসারী পশ্তিতেরা পূর্বতন 
মতগুলির নৃতন ব্যাখ্য। দিয়্াছেন। ফলে বিজ্ঞান-জগতে একটা প্রকাণ্ড 

ওলট-পালটের স্থচনা হইযাছে। আমরা অতি সংক্ষেপে এই বৈজ্ঞানিক 

বিপ্রবের ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা পাঠ করার সংগে 
সংগে ইসলাম ও তাহার পধগন্ধব সম্বন্বেও পাঠকের অনেক ধারণ! 

পরিবর্তিত হুইয়! যাইবে । 

পদার্থ (71916) 

প্রথমেই পরধার্থেব কথা বলা যাউক। 

জড়প্রকুতির প্রধান উপাদান পদার্থ লইয়া পণ্ডিতর্দিগের গবেষণার অস্ত 

+ স্থান (52989৩) সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা উচিত। স্থান অর্থে শুধু 

পৃথিবীর উপরিভাগ নয় আমাদের মাথার উপরে ও চতুর্দকে যে মছাশুন্য রহিয়াছে, যাহার 

মধ্যে কোটী কোটা গ্রহনক্ষত্র ঘুরাফের। করিতেছে,_সমস্তফ্কেই স্থান ফলে। 9925 

ন্র্থে তাই মহাশুন্য 



৬১ বিজ্ঞান আজ কোদ্'গুরিধ ? 

নহি। প্রাচীন কাল হইতেই প্রকৃতির এই দিয় অহাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ 
হইয়া আছে। প্রাচীন কালে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন ২ ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরুত, ব্যোম--এই পঞ্চভূতে আমাদের পৃথিবী রচিত। কালে কালে 
গবেষণ! করিয়া পণ্ডিতের! স্থির করিলেন £ মোট ৭২ প্রকার উপাদান ছার! 
এই জগৎ গঠিত। ইহার পরে আরও গবেষণা চলিল; ফলে পদার্থের 
মোট সংখ্যা ৯২৩ে আসিয়া দীড়াইল। তারপর আদিল অণুবাদ বা 
70০15০98121 71১6015. এই ঘথিওরীতে বলা হইল যে, প্রত্যেক 

পদার্থকে ক্রমাগত ক্ষুত্র হইতে ক্ষুত্বতর অংশে বিভাগ করিয়া চলিলে অবশেষে 

যেচরম অবিভাজ্য অংশটি পাওয়া যায়; তাহার নাম অণু বা 2015০019, 
1৬0160816-কে আর অধিক ভাগ করা চলে না, ইহাই পদার্থের শেষ 

ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু কিছদিন পরে এ মতবাদও পরিত্যক্ত হইল। 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 10210, বলিলেন, ০1901-কে আরও সুল্মাংশে 
বিভাগ করা যায়, সেই স্থক্মতম অংশেব নাম £১6০91 বা পরমাণু । দুই ব। 

ততোধিক 4১690] দ্বারা এক-একটি 24০16০91০ গঠিত হয়। কাজেই 
£0০]-ই হইতেছে পদার্থের জর্বশেষ অবস্থা। ইহাই হইল 4%972710 
18595 বা পবমাণুবাদ । - 

কিন্তু বিংশ-শতাবকীব সংগে সংগে £690010170550-ও উড়িয়া 

গেল। পণ্ডিতের দেখিলেন, £১:০20-ই পদার্থের শেষ অবস্থা নয়। 

প)0259090১ 15606109104 প্রভৃতি খ্যতনাম। বৈজ্ঞানিকের। ঘোষণ। 

করিলেন £ জঅমস্ত পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ (€15০৮০1 ); সে 

বিদ্যুৎ. আবার দুই প্রকারের £ চ15০৮:০০ ও 0206০015০৮০ 

হইতেছে ধ্ণাত্মক (588৮০ ) বিদ্যুৎ আর 1০5০7 হইতেছে ধনাত্মক 
(9০917৬০) বিছ্যুৎ। এই ইলেকট্রন ও প্রোটনই হইতেছে সকল পদার্থের 

মূল। অনেকগুলি 1০0০0 ও ০০০ লইয়া এক একটি 4০22 

গঠিত । সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া অন্তান্ত গ্রহণক্ষত্র যেমন প্রতিনিয়ত 

চক্রাকারে ঘুরিতেছে, এক একটি £১:০1)-কে ঘিরিয়! 81৩০৮:০ ও 1০০৫০: 
গুলিও তেমনই নৃত্য করিতেছে। এই [1০৮০০ ও চ:০০০ হইতে 

অবিরত একটা তাপ বিকীর্ণ হইতেছে; সমুত্রের তকংগের ভ্তাক্স সেই 
ড়িৎ-তরংগ নাচিয়া নাচিয়! চলিতেছে । 

ইহাই হইতেছে পদার্থ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ । | 



বিশ্বনবী ৬২ 

কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, পাঠক একবার লক্ষ্য করুন। 

পুরাতন বিজ্ঞান বলিতেছিল, এই জড়প্রকৃতিতে ম্বতঙ্ব উপাদান 

( ছ150560 ) রহিদ্নাছে ; তাহাদের মোট সংখ্যা কত, তাহাও বিজ্ঞানীরা 
গণনা করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন )-কিস্ত নৃতন বিজ্ঞান বলিতেছে 
পদার্থের মূলে গেলে কোনই স্বাতন্থ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; সেখানে 
শুধুই নুরের লীলাখেলা সেখানে শুধুই জ্যোতির তরজ-দোল1। 

স্থান ও কাল (579০০ ৪700 [1776 ) 

স্থান ও কাল সন্বন্ধেও প্রাচীন ধারণ! একেবারে পরিবর্তিত হইয়। গিয়াছে। 

পূর্ববর্তাঁ সমস্ত পণ্ডিতেরাই অনুমান করিয়া গিয়াছেন ঃ আমরা যে-পৃথিবীতে 
বাস করি, তাহার স্থান সমতল-গুণবিশিষ্ট এবং তাহার মাত্র তিনটি অবস্থান 

বা বিস্তার (109605190.) আছে: দৈর্ধ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা । এই 
ধারণার বশবর্তা হইয়৷ই ইউক্লিড তাহার জ্যামিতি লিখিয়া গি্াছেন। কিন্ত 
আইনষ্টাইন ও তাহার সতীর্থেরা বলিলেন, স্থানের ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ 
ভূল। ইউক্লিডের জ্যামিতি শুধু সমতল ক্ষেত্রের পক্ষেই খাটে, কিন্ত 
আমর] যে-জগতে বাস করি; সে জগৎ ওরূপ জমতল-বিশিষ্ট নয়। 
৮৬/০ 11%0 12 2. 0101%6756 5/1)0982 70012011559 1)000-7:0011068210+ 

অর্থাৎ যে-জগতে আমরা বাস কবি, তার জ্যামিতি ইউর্লিডের, 

নয়। আমাদের জগৎ গোলক-ধর্মী (5101)0005] ), অর্থাৎ বীকানো। 

কাজেই ইউক্লিডের জ্যামিতির নিয়মে বুঝতে গেলে এ-জগতের কিছুই 
আমরা বুঝতে পারিব না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে: ইউক্লিড 
আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে-কোন ত্রিভজের তিন কোণ এককে 

ছুই সমকোণের সমান। কিন্তু এ-কথ। শুধু দমতল ক্ষেত্রে অংকিত ত্রিভুজের 
বেলাই খাটে, একটি ডিম্বের উপরে বা একটি গোলকের উপরে অংকিত 

ত্রিভুজের বেলার খাটে না। গোলকের উপরে ত্রিভুজ আঁকিলে সে 

ভ্রিভুজের তিন কোণ কিছুতেই একত্রে ছুই সমকোণের সমান হইবে নাঁ॥ 
সরল রেখা (956:5181)6 1106 ) সম্বন্ধেও ইউক্লিড আমাদের মনে ফে 

ধারণা জন্মাইয় দিয়াছেন, তাহাও তুল। শুধু সমতল ক্ষেত্রের বেলাতেই 
ইউক্লিডের সংঙ্ঞ! খাটে, কিন্তু বিশ্বজগৎ ( 4085585 )এর বেলাৰ এ সংজ্ঞা 

খাটে না। উচ্চ গণিতে (11250 09506572005 ) সরল রেখার সংজা 



৬্ঙ বিজ্ঞান আজ কোন পথে ?' 

হইতেছে অন্তরপ। সেখানে বৃত্তের ( ০:০1) পরিধিও বক্র ন! হইয়া সরল 

হইয়া যায়। আমরা কোন কেন্দ্র (০2:36) লইয়া যখন ছোট একটি বৃত্ত 

আঁকি, তখন সে বৃত্তের পরিধি সুষ্পষ্ট ভাবেই বক্র হইয়া! দেখা! দেয়। কিন্ত 
বৃতটির ব্যাস (28919) যর্দি ক্রমাগত আমরা বাড়াইতে থাকি, অর্থাৎ বৃত্তটি 

যদি ক্রমাগত বড় হইতে থাকে, তবে দেখা যাইবে, পরিধির বক্রতা ক্রমেই 
শিথিল হইয়! সরল রেখার দিকে অগ্রসর হইতেছে । এই রূপে পরিধিটি যদি 
অনস্তে (6০015 ) প্রসারিত করিয়া দেওয়া! যায়, তবে তখন তাহা 

সরল-বেখা হইয়াই দেখা দিবে। 
আবার ইউক্লিড যে বলেন: এক সরল রেখা দ্বারা কোন স্থানকে 

সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাহাও ভূল। পৃথিবী বা কোন গোলকের উপরে 
ক্রমাগত একটি সরল বেখা টানিষ়া গেলে এক সরল রেখা দ্বারাও একটা 

নিরিষট স্থানকে সীমাবদ্ধ করা যায়। 

আইনষ্টাইন এ-কথাও বলিতেছেন যে, ইউক্লিভেব জ্যামিতির জ্ঞান 

আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে বলি়্াই বিশ্ব-জগতের অনেক ঘটনাই 
আমরা বুঝিতে পারি না। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম (৪ ০£ 

38৬165010, )এর কোনই প্রয়োজন হয় না, যদি আমরা জানি যে, 

আমরা ইউক্লিডের পৃথিবীতে বাস করিনা । বক্রাকার জগতের স্বাভাবিক 
ধর্ম হিসাবেই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যায়। ]. ৬/. টব. 
901]1210 তাহার বিখ্যাত [10301500209 ০06: ১016০2” নামক 

পুস্তকে বলিতেছেন 

1 91586 055] ০৫ 01515 05192৬10907 027 105 60191160 1 

$/9 80119009592 05. 2৮2101০ 216 0911135 101506 10 ৪. 00070001102 

২1016196. 1৬219 0£ 003 10800201585 0096 1১8৬5 10. 9 60 10521 

1855 0৫ 080016 0 9০000106 002 00200 816 2061615 2900181 

00109200160065 06 706 90 026 ৬০ 1152 10 2, 00056196 ড/1)955 

০০০০৮ 19 15020-00501962,2 (025 ) 

অর্থাৎ £ স্বভাবের বু আচরণকেই আমরা অনায়াসে ব্যাখ্যা করিতে 
পারি-মদ্দি আমরা মনে করি যে, যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা 

ইউক্লিভের জগতে ঘটিতেছে না। যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিবার 

আন্ত আমাদিগকে স্বভাষের নিয়ম আবিফার করিতে হইতেছে, 



বিশবনরধী ৬৪ 

তাহাদের অধিকাংশই অতি স্বাভাবিক ভাবেই এজন্য ঘটিতেছে যে, 
আমরা ফে-আঙগীতে বাস করি তার জ্যামিতি ইউক্লিডের নয়। 
আইনষ্টাইন তাই এই সিদ্ধান্ত করিক্নাছেন £ 
005 101050000610018 01 88109 15 78616191115 6050 ০01 1176 

00155001৩06 00৩ 100:-012510580191 50806-00)6 ৬০110. 

--৮( 009, 2 ০0,01016৩---52110105 ) 

অর্থাৎ ; আকর্ষণ ব্যাপারটা চারি ভাইমেনশন বিশিষ্ট বক্রাকার জগতের 

স্বাভাবিক ধর্ম ছাড়া কিছু নয়। 

জগৎ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের এতদিনকার বদ্ধমূল ধারণা তাহা 

হইলে একেবারে চুরমার হইয়া যাইতেছে না কি? 
সময় সন্বন্ধেও এ একই কথা। সময়ের ধারণা৬ আমাদের একেবারে 

ভুল। একটা মনগড়া হিসাব ও নিক্তি দ্বা আমরা সময়কে পরিমাপ 

করিতেছি। একে ত সময় যে কী, তাহাই আমরা জানি না, তাহার উপর 
আবার আমাদের সখয়ের হিসাব ও বিভাগও নিতান্ত ভুল। কোন ঘটনার 

ঠিক-সময় কেমন করিয়া তবে আমরা নির্ণর করিতে পাবি? কোনটি বর্তমান, 
কোনটি অতীত, কোনটি ভবিষ্যৎ তাহাই বা কি কবিয়া বুঝি? কোন 
ঘটন। ঘটা এবং তাহার দেখা বা শোনার মধ্যে যে-সময়ের দূরত্ব বা ব্যবধান 

থাকে, তাহা জবত্র সমান নয়। দেখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতেছে £ 

যে-বস্তকে আমরা দেখি, তাহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া 

পড়ে এবং চক্ষু কলকের মধ্য দিধা তাহ] মন্তিষ্কে গিয়া একট1 অনুভূতির 

সৃষ্টি করে এবং তখনই আমরা বুঝি যে সেই বস্তটিকে আমরা দেখিতেছি। 
কাজেই, কোন বস্তর আলোক আমাদের চক্ষে না আসিযা পৌছা পর্যন্ত 
আমরা বলিতে পারি না ষে, সেই বস্তটিকে আমরা দেখিতেছি। এই 

আলোক আমাদের চক্ষে আসিয়া পৌঁছিতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লাগে, 
কারণ, পাঠক জানেন, আলোকের গতি আছে। প্রতি সেকেণ্ডে আলোক 

১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল যাইতে পারে। কাজেই যে-মুহর্তেই কোন ঘটনা 

ঘটিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, ঠিক সেই মুহুর্তেই যে সে-ঘটনাটি ঘটে 
তাহা নহে, তাহার পূর্বেই ঘটে। কত পূর্বে, তাহা নির্ভর করে ঘটনাটি 

হইতে আমাদের দূরত্বের উপরে। ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরে ঘটিলে 

সে ঘটনাকে আমরা এক সেকেণ্ড পরে দেখিতে পাইব। এই হিলাকে 



৬৫ বিজ্ঞান আজ কোন গে £ 

৯১১১৬০১০** মাইল দূরে ঘটিলে ১ মিনিট পরে দেখিব; ইহার দশগুণ 
দূরে ঘটিলে ১* মিনিট পরে দেখিব--লক্ষগুণ দুরে ঘটিলে লক্ষ মিনিট পরে 
দেখিব। আমরা আকাশে যে-সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের 
কোন-কোনটি কোটী কোটী মাইল দুরে অবস্থিত; কাজেই তাহাদের আলোক 

এই পৃথিবীতে পৌছিতে হাজার হাজার বখসর কাটিয়া যায়। এত 

দূরে তাহারা অবস্থিত যে, তাহাদের দুরত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের পঞ্জিকার 
বৎসরে কুলায় নাঁ_আলোক-বৎসর (118,65৪) ছারা বুঝিতে হয়।* 
এমনও হইতে পারে, যে-নক্ষত্টি আজ আমরা যেখানে দেঁখিতেছি 
অর্থাং যাহার আলো আজ আমাদের চক্ষে আসিয়া প্রতিভাত হই.তছে, 

সে-নক্ষত্রটি হাজার হাজার বদর পূর্বে সেখানে দেখা গিগ্লাছিল) কিন্ত 

আজ আর সেখানে সে নাই, এতদিন সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে অথবা 

মরিয়া-পচিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে । অতএব, এই পৃথিবীতে বসিয়া যাহাকে 

আমরা মনে করিতেছি যে, “আজ” বা “এখন, দেখিলাম, প্ররুতপক্ষে তাহ! 

“এখনকার ব্যাপার ন্_নুদুর অতীতের ব্যাপার । আরও একটি দৃষ্টান্ত 
দেখুন। মনে করুন; ১৭৫৭ থুস্টাব্দের ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত 

হইয়াছিল। যেদিন যুদ্ধ হয়, সেদিন যাহার! নিকটে দীড়াইয়া ছিল, তাহাদের 
চক্ষে সে-যুদ্ধের আলোক-চিত্র সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভাত হওয়ায় তাহার 

বুঝিয়াছিল যে, যুদ্ধটি সেই দিনই সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবী 

হইতে কোটী কোটা মাইল দূরবর্তা বন্থ গ্রহে বা নক্ষত্রে সে আলোক-চিত্র 

হয়ত এখনও পৌঁছায় নাই। কাজেই ফেব্রহে উহা আজ পৌছাইবে 

সেখানকার অধিবাসীরা দেখিবে যে পলাশীর যুদ্ধ আজ ঘটিতেছে,_ঠিক 

তেমনি করিয়! ক্লাইভ আসিয়াছে, তেমনি করিয়! মোহনলাল বীরের মত 

যুদ্ধ করিতেছে, ইত্যাদি । আবার যে-গ্রহে উহা এখনও পৌঁছায় নাই, সে-গ্রহের 

অধিবাসীরা পলাশীর যুদ্ধ সম্বদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন খবরই রাখে না। দশ বৎসর, 

বিশ বৎসর, একশত বংসর পরে হয়ত তাহারা দেখিবে যে পলাশীর যুদ্ধ 

চলিতেছে। এ অবস্থ'য় আমরা কী বলিব? পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয় গিয়াছে ? ন! 

ঘটতেছে? না ঘটে নাই? বর্তমানই বা কাহাকে বলিব? অতীতই বা 
আপস 

* এপ্রক আলোক-ব্ৎসন্গ ৮ প্রায় ৬০, ০০০৭০০+০০০,০০০ মাইল। অর্থাৎ 

এক বৎসরে আলোক বাট হাজার কোটী মাইল যাইতে পারে। এক আলোক বৎসরের পথ 

বজিলে তাই বুঝিতে হইবে ষাট হাজায় কোটা মাইলের পথ । 



এল চাটি নিসিস 7 

বিশ্বনবী ৬৬ 

কাহাক্কে বলিব $ আর ভবিষ্যত্ই বা কাহাকে বলিব ? যে-ঘটনা আজ আমার 
নিকট “অতাঁত” সেই ঘটনাই অপরের নিকট বর্তমান, আবার অন্য আর- 
একজনের নিকট “ভবিস্তঘ । অতএব আমর দেখিতেছি, সময় সন্বন্ধে আমাদের 

কোন ধারণাই ঠিক নহে; উহা একটা আপেক্ষিক ধারণা মান্্র। দৃষ্ি-বিদ্দু 
(0010৮ 06009675260 ) তারতমোর সময়েরও তারতম্য ঘটিস়া যাক । 

কোন-কিছু দেখার গ্যার শোনাও আমার্দিগকে তুল্যরপে বিভ্রান্ত করে। 

আলোকের ন্যায় শব্দেরও গতি আছে; কাজেই শবদ্ারা স্থান বা কালকে 
নির্ণয় করিতে গেলেও অবিকল একইরূপ তুল হইবে । 

এইজন্যই আইনষ্টাইন প্রমুখ পঞ্জিতেরা বলিতেছেন যে, আমাদের স্থান” কাল 

বা গতির ধারণা আপেক্ষিক। তাঁহাদ্দের মতে আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, 
(56854200100) বলিয়া কোন টাইম নাই ; সকল টাইমই “লোকাল? 0-০০51)। 

প্রকৃতির সঠিক সময় (56 0072 ০£ ঘ৪/০:০) যে কী, তাহা এখনও আমরা 

জানি না। 

92119817765 19909 বলিতেছেন £-_ 

005 01006 21001155005 58156006০৫৪. 6০09 ৪৮ 1556 2 908০6, 

1০৮ 9015 179৬৩ ৮৩180 0088125 0£ 015006::0 25 00 ৬1135 & ০০৫১ 

1526 1690 1 50906 10005165556 1658501 €0 581010952 0791 

(36 0101556 15 0092:051791555- 005 00655 21001705, 17159612008 

(91150. 0096 51] 01051519021 7 00615 216 23 2081)% 1908] 

00085 ৪5 00619 816. 71001566501 00121720501 80155 050%12% 

(12:00517 50905 2100 100159 02 910 15 00015 10150:9170622651 (022 

21) ০0006৮71105 5৬ 30905700100 0 5011006. (0. 97) 

অর্থাৎ: সঠিক সময় নির্ধারণ করিতে হইলে কোন স্থানে কোন এক, 
স্থির বস্ত চাই, কিন্তু প্রকৃতিতে সেরূপ কোন স্থির বস্ত নাই। এইজ্যই 
আইনষ্টাইন মনে করেন যে, সমস্ত টাইমই "লোকাল? ; বিশ্ব-ভূবনে 

যত গ্রহ-ণক্ষত্র আছে, তত লোকাল টাইম আছে; তাহাদের কোনটাই 
কোনটা হইতে অধিক মৌলিক নহে । 
স্থান ও কালের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। 7441701051511 বলেন : 

“79120600160 50905 41591220000 05 168৩16 26 000912580. ০ 

906 2%/2% 4060 123619 9132005/5 830. 0015 & 1100. 0৫6 8ম 92 



৬৭ বিজ্ঞান আজ কোন পথেই 

(06 ডে/০ 9111 19155505৩ 2০ 10060600625 15815 

»৮( 13201609005 0৫ 395005 0- 22 ) 

অর্থাৎ £ এখন হইতে ব্বতন্ত্রভাবে স্থান এবং কালের অস্তিত্ব আর থাকিবে না, 
কেবল উভয়ের একটি মিলিত রূপই সত্য বলিয়া টিকিয়া থাকিবে। 

]. ৬৮. টব, 5011121 বলেন £ 

“রহ, 15 2066818, 10909%/50007108 ০6 092 01501000019 5 

71816 15665/6512 898০6 2150 (1006, "117 81500009096 12791 25 

51000785619 ৪. 05901501991091 75001190165 ০7 ০0109০17126 2৪ 

10061)105 8550105 91004 90802 01 01261? 

-- (17100150905 ০৫69015005১ 0. 22) 

অর্থাৎ £ আমরা স্থান ও কালের মধ্যে যে পার্থক্য করি, প্রকৃতি সে সন্ধে 
কিছুই জানে না বলিয়া মনে হয়। এই পার্থক্য আমাদের মনেরই 
এক অদ্ভুত খেয়াল বিশেষ । স্থান বা কাল বলিয়া গ্রুব কিছুই নাই। 
অন্যত্র তিনি বলিতেছেন £- 
'প্/০ 5৮679 10101) 215 51000155)5995 000 0206 00967561 ৪76 

006 91001807505 0 20 0096767 /1)0 19 109051058 অঃ ও 

01061676 ,10001010700510 55150 5001) 07125 85 006 01006 01 

0১৪ 07562009 1০৮/660 ডো০ 6৮০3১ 1019616106 000525515 1652018 

0105126 155010 ১, (1010. 00, 20-72 ) 

অর্থাৎ ছুইটি ঘটনা একজন দর্শকের কাছে সমসাময়িক বলিয়া মনে 

হইতে পারে) কিন্ত ভিন্-গতিসম্পন্ন আর একজন দর্শকের কাছে 

সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে না। ছুইটি ঘটনার মধ্যে বাধাধর! কোন 

কাল বা দুরত্ব নাই। বিভিন্ন দর্শক বিভিন্ন ভাবে তাহাদিগকে দেখিবে। 

স্থান (3১2০৩ ) সম্বন্ধে আইনষ্টাইন আরও একটি নৃতন কথা বলিয়াছেন। 

আমাদের এই জগৎ ( 92755:52 ) সীমাহীন (17906 ) নয়, সসীম 
€ 206); কিন্তু তাই বলিয়া! ইহার চতুঃসীমার দিশা! পাওয়াও আমাদের 

পক্ষে সহজসাঁধ্য নয়। জসীম হইয়াও আমাদের জগৎ ক্রমাগত বিস্তৃত 

হইয়া পড়িতেছে; নীহারিকাপুঞ্জ প্রতিনিয়ত অতি ক্রতবেগে পশ্চাতে 

হটিয়া যাইতেছে, কাজেই আমাদের জগৎ (0০01519৩) আয়তনে দিন দিন 

বাড়িক্নাই চলিয়াছে। একটি ভি্বাক্তি রবারের বেলুনের সহিত আমাদার 



বিশ্বাননী ৬৮ 

এই ক্রমবর্ধমান জগততর ( 1050927458 [00855756 ) তুলনা হইতে পরে। 

মনে কন্ধন। এই বেজুনটির মধ্যে পৃথিবী, নুর্ধ্য ও অস্তান্ত গ্রহ-নক্ষত্র 

অংক্ষিত রহিয়াছ্ে'। এশন এই বেলুনটাকে ক্রমাগত পাম্প করিয়।৷ বাডাইয়া' 
দিলে যেরূপ দশা! ঘটে, আমাদের জগতেরও ঠিক সেইরূপ দশাই ঘটিতেছে। 

এই ধরণের জগতে বাস করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতি ছারা আমাদের কোন 
কাজই চলে না। এই জ্ঞন্তই বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ রাইমান 
( £8ভ9) ) এক নৃতন ধরণের জ্যামিতি আবিষষার করেন। বক্র 

জগতের স্থান নির্ণয়ের জন্য এই জ্যামিতি কার্ষকরী বলিয়া আইনষ্টাইন 

ইহাকে মানিয়া লইয়াছেন। 

স্থানকাল্ (97990961706 ) 

স্থান ও কালের সঠিক স্বরূপ দেখাইয়াই আইনষ্টাইন থামেন নাই। 
তিনি বলিতেছেন £ স্থান ও কালকে স্বতন্ত্র কবিয়া দেখাও ভুল । প্রকৃতিতে 

স্থান ও কাল" বলিয়া কোনো ছুইটি আলাহিদা জিনিস নাই, যদ্দি থাকে 

তবে তাহা ঢালাই-কর! একট! অবিভাজ্য জিনিস-_যাহাকে আমর! একসংগে 

স্থানকাল (91020661006 ) বলিতে পারি। কাজেই, স্থান সন্বন্বীয় যে- 

কোন ঘটনাকে বুঝিতে হইলে এই জময়-সমস্তাকে (0095 5০0০: ) 

এড়াইয়! চলিবার উপায আমাদের নাই। স্থানেব ভিতরে যখন মিশিয়া 
আছে, অর্থাৎ স্থান যখন সময় ছাড়া দাড়াইতেই পারিতেছে না, তখন 

স্থানের মধ্যে যাহা-কিছু ঘটিবে, সময়ের সংগে সে সমস্তরই সম্বন্ধ থাকিবে। 
এইজন্যই আইনষ্টাইন বলিতেছেন যে, প্রত্যেক বস্তর দৈর্্য (15080) ) প্রস্থ 
(15505) এবং উচ্চতা (16181) ছাড়া আরও একটি বিস্তার বা! 

স্থিতি আছে, সেটি হইতেছে সময়; এই সময়ই হইতেছে তাহার মতে 

প্রত্যেক বস্তর চতুর্থ বিস্তৃতি বা 2০810) 01736175102). এইরূপ সময়- 

বিশিষ্ট স্থানকে তিনি €001111)-7100610510291 00181100017 বলিয়া 

অভিহিত করিয়াছেন। একখানি তানা-পড়েন-দেওয়া তাতের কাপড় 

যেষন, আমাের স্থান-কালও সেইরূপ একটা ঢালাই চাদ্দর-_যার উপর ভৃত- 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত ঘটনার চিত্রমৃতি আঁকা রহিয়াছে। আমরা! 
একটির পর আর একটি দেখিয়! বাইতেছি, তাই আমাদের কাছে সময় ও দুরত্বের 
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ধারণা জন্মিতেছে; কিন্তু প্রকৃতির *কাছে এই দময় বা দূরত্বের কোন প্রশ্নই 
জাগে না। ভূত-ভবিয়াৎ বর্তমান--সমন্তই সে একসঙ্গে দেখিতেছে। 
বিশ্ব-প্রকৃতির এই চাদরে সব কিছুই আকা রহিয়াছে; ত্যার আদি হইতে 
অন্ত পর্যন্ত যাহা-কিছু ঘটিবার, সমস্তই ঢালাই হইয়! আছেঃ বর্তমান বৎসর 
যেরূপ আছে, ২৯** সালও ঠিক তেমনই আছে। অষ্টরেলিয়। দেশটি আমবা 

অনেকেই দেখি নাই, তবু যেমন পৃথিবীর বুকে তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে, 
ভবিষ্যতের ঘটনাও পুর্ব হইতেই সেইরূপ ঘটিয়া রহিয়াছে-আমরা কোনদিন 
তাহ! দেখি, বা না দেখি, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কাজেই প্রকৃতির 

নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কোনই তারতম্য নাই--তাহার কাছে 

সমস্তই চির-বর্তমান। 

প্রত্যেক বস্তর স্থিতি বা অস্তিত্বের সঙ্গে তাই শুধু স্থানেরই সন্বন্ধ 
নাই, কালও তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। যে-কোন লোকের 

পরিচয় দিতে গিক্না শুধু ষদ্দি বলি যে তিনি অমুক স্থানের অধিবাসী ছিলেন , 
তা হইলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচষ দেওয়া হয় না। “কোথায় ছিলেন প্রশ্নের 

সংগে কখন ছিলেন” এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে হয়। যেকোন একট! 

ঘর বাড়ি বাঁ স্কুল সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গেলেও একই কথা বলিতে হয়। 

মহাকালের বুকে কোন্ ব্যক্তি, বস্ত বা ঘটনা কোন্ সময় হইতে কোন, 

সময় পর্যন্ত অবস্থিত ছিল, তাহাও তাহাব ভৌগোলিক পরিচয়ের সহিত 
বলিয়া দেওয়! প্রয়োজন £ অন্যথায় কাহারও পরিচয়ই সম্পূর্ণ বা নুনির্ি 
হয়না। এই জন্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সঙ্গে সময়-রেখারও হিসাব 

লইতে হয়। সাড়া-ত্রীজের পরিচয় দিতে গিয়া শুধু যদি এর দের্ঘের উল্লেখ 
করি, প্রস্থ বা উচ্চতার কথা পা বলি, কিংবা শুধু যদি এর উচ্চতার কথা 

বলি, দের্য ও প্রস্থের কথা না বলি; তাহা হইলে যেমন সাড়া-ত্রীজ সম্বন্ধে 

আমাদের কোন পরিচয়ই সম্পূর্ণ হয় না; দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতার কথা বলিয়৷ 
সময়-রেখার উল্লেখ না করিলেও তেমনিই পরিচয়ে ক্রটি থাকিয়া যায়। 

স্থান এবং কালের ধারণা তাই এক জঙ্গে বাধা। এতদিন মানুষ শুধু 

দৈ্্য, প্রস্থ ও উচ্চতার কথাই ভাবিয়াছে, সময়-রেখার কথা ভাবে নাই। 
আইনষ্টাইন সেই সত্য আবিষ্কার করিয়া) বিজ্ঞান-জগতে বিপ্লব আনিয়াছেন। 

সময়কে এই জন্যই প্রত্যক বস্তর চতুর্থ বিস্তৃতি (60310) 010255100. ) 

বল! হয়। 



আলোক ও বিদুুত (11888 ৪00. 01৩০1040 ) 

আলোক জন্বন্ধেও আমাদের ধারণা ব্দলাইয়া গিগ্নাছে। পূর্বে লোকে 
মনে করিত যে, চোখের জ্যোতি; দিয়াই আমরা অগতের সমস্ত কিছু দেখি, 

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। বৈজ্ঞানিকেরা 

স্থির করিলেন, চোখের কোনই জ্যোতি: নাই; প্রত্যেক পদার্থ বা বস্তর 

নিজস্ব জ্যোতিষ্ট বিকীর্ণ হইগনা আমাদের চক্ষে আসিয়া! পড়ে, তাই আমরা 

সমন্ত কিছু দেখি। এই মতবাদের ফলেই আলোক-রশ্মির গতি-নির্ণয়ের 

সমস্তা আসিল এবং তাহার ন্বরূপ ও প্ররুতি সম্বন্ধে গবেষণা চলিতে 

লাগিল। ইহারই ফলে নিউটনের 40010050018 01১607য ০: 11206 

প্রকাশিত হইল। তিনি বলিলেন ; আলোক-রশ্মি জর্বত্র সরল রেখায় 

পরিভ্রমণ করে এবং উহা স্থল সুক্ষ জ্যোতিবিন্দু (00700501655) ছার! 

গঠিত। কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণ নিভূল নহে! বৈজ্ঞানিকেরা দেখিলেন, 
আলোক-রশ্মি সোজাভাবেই চলে বটে, কিন্তু বাধা পাইলে নে বাধাকে 
ডিাইয়াও যাইতে পারে। শব্দ (3০4 ) যেমন বাধা পাইলেও 

বাধাকে ডিডাইয়া আমাদের কাণে আসিয়া পৌছে, আলোক-রশ্মিকে বাধা 
দিলেও সেইরূপ উহা! সেই বাধাকে ডিঙাইয় পুনরায় সরল পথে চলে। 
কেহ চীৎকার করিলে সেই ধ্বনিতরংগকে ( ড1518000) যেমন 

কোন বেডা দিয়া একেবারে আটকাইয়া রাখা যায় না, আলোক-রশ্লিকেও 

সেইরূপ কোন আড়াল টানিয়া একেবারে আটকাইয়! দেওয়া হয় না 
তরংগের সভায় উভয়েই তাহাদের সম্মুথ বাধাকে ডিাইয়া চলে। সমুদ্রের 

জলবরাশির উপরিভাগে যেমন অসংখ্য তরংগ-দোলা দেখিতে পাওয়া যায়, 
ক্মথচ তাহারা যেমন সোজাভাবেই চলে, আলোকও সেইরূপ তরংগ-ভংগিতে 

সরল রেখাম্ব চলে।* এই মতবাদের মাম হইল “17018501601 

1 নিউটন আবিফার করেন যে, প্রতেঃক গতিশীল বস্তুই স্বাভাবিক অবস্থায় সরলরেখায় 

পরিভ্রমণ করে। আলোক-রশ্মি সর্ব অবস্থাতেই সোজা! পথে চলিতে চায়, চুম্বক বা অপর 

কোন প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার গতিকে সাময়িকভাবে ফিরাইয়! দিলেও মে পুনরায় সোঝ। 

পথেই চলে--বাকা পথে চলেনা । (555 0929 ০0761009410 15 8096 
96165 0:01 201109110109000 028 50818190110 801553 4615 

45000991150 ০ 008086 10386 895 10 010001658৩0 001০85,-- ৩1:10 ) 
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০ [8৮* একটা সরু চিরুণীকে লম্বালদ্ষিভাবে দেখিলে যেরপ মনে হয় 

আলোক-রশ্মিও ঠিক তদ্রপ। দেখিতে একটা সরলরেধাই বটে, কিন্ত 

উহার প্রতিটি দাত উঠা-নামা করিয়া ঢেউয়ের মত বরাবর চলিয়া 
গিয়াছে। 

আলোক-তরংগকে আরও স্ু্্মভাবে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতের দেঁখিলেন, 
ইহারা তিন প্রকারের £ ছোট, বড় এবং মাঝারি । বলা বাহুল্য, এই তারতম্য 

অন্থসারেই বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-তরংগকে খাটো” তরংগ (591১০: 

৬৪৬৪ ), “মাঝারি? তরংগ (10050100৪৬০ ) এবং “লঘা তরংগ 

(19729 ৪৮৬ ) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। রেডিওতে যাহারা 

গান শোনেন, তাহারা ইহাদের বিষয় অল্প-বিস্তর জানেন। 

ইহা হইতেই এ-যুগের অন্যতম নৃতন মতবাদ 40450820 
[1,915 আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে রশ্ি-তরং 

(1১০0০) প্রতি বারে এক একটি ঝাঁকুনি (15108 ) দিয়া থামিয়। 

থামিয়া চলে। এই বাকুনিগুলিকে (025900.) পরিমাপ করিয়াই 
আলোকের তরংগ-দৈর্ঘ্য ( ৮৪৬৩ 1650) ) নিরূপণ করা হয়। 

আলোক সম্বন্ধে সুক্ম গবেষণা করিতে যাইয়৷ পণ্ডিতের যে আর-একটি 

অভিনব তথ্যের সন্ধান পাইয়ছেন, তাহাও বিজ্ঞানজগতে কম বিল্ময় ও 

বিপ্রব ক্ট্টি করে নাই। সেটি হইতেছে %0092010  চ২৫1961079৮, 

বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন, সুদূর হইতে এক প্রকার 
তাপ (25৪৫18০চ,) প্রতিনিয়ত বিকীর্ণ হইয়া আমাদের এই সৌর 
জগতে ঠিকরিয়া পড়িতেছে, তাহার গতিরোধ কিছুতেই করা যাইতেছে না। 

এই তাপ অত্যন্ত ধ্বংসকারী । সমুদয় পদার্থের অন্তনিহিত পরমাণুকে 

(0০293 ) ধ্বংস করাই ইহার কাজ। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, 
প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রতি-এক কিউবিক 

ইঞ্চি পরিমিত স্থানের মধ্যে প্রায় ২০টি £১%০0৮কে সে নিহত করিতেছে । 

সমন্ত পদ্দার্থের পরিবর্তন, ধংস বা ক্ষয় সম্ভবতঃ এই কারণেই সাধিত 

হইতেছে। কিন্তু আশ্চ ব্যাপার, নিখিল জগতের সমুদয় পদার্থের 

পরমাণুসমূহ দ্রিনে দিনে যে ক্ষ়প্রাণ্ড হইতেছে বা এক অবস্থা হইতে অন্ত 
অবস্থায় রূপাস্তরিত হইতেছে, তাহার কোন নিবম-শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাওয়! 

যাইতেছে না। কী নিয়মে বা কোন কারণে এই একটি পরমাণু নিহত 



দবশ্বনধী ) ৭২. 

হইতেছে, কের্থই তাহা বলিতে পারে না। একদল সৈম্ের উপর বাহির 

হইতে বন্দুকের গুলি চালাইলে যেমন বলা যায় না যে, কে কখন মব্রিবে, 

ইহাও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার। ঘযে-পরমাথুটি বুড়! হইয়া গিয়াছে, অথবা 

যেঁট সামনে আছে, সেইটিই যে আগে মরিবে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। 

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন : 
রেভিয়াম (£২৪9019 ) একটি ধাতু । এই ধাতুর পরমাণুগুলি দিনে দিনে 

সীসার ([.58) পরমাধুতে পরিবতিত হুইতেছে। অন্য কথায় রেডিয়াম 

ধাতুর পরমাণুসমূহের মোট সংখ্যা দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। জানা 

গিয়াছে, প্রতি ২*০* পরমাণুর মধ্যে মাস ১টি পরমাণু এক বৎসরে মরিয়া 

যা, কিন্তু এই ছুই হাজারের মধ্যে কোনটি যে মরিবে, তাহা কিছুতেই 

বুঝিবার উপায় «নাই । আমরা হয়ত মনে করিতে পারি যে, যে-পরামাণুটি 

অতি-বৃদ্ধ অথবা যেটি অতি-তরুণ, সেইটিই এই মহাতাপে প্রথম মরিবে; 

কিন্তু তাহ! মোটেই নয়। ভাগ্যনিয়স্তা নিতান্ত খামখেয়ালীর মতই যেটাকে 

খুশীনিহত করিতেছেন ! 
এই একটিমাত্র আবিষ্কারের ফলেই বৈজ্ঞানিকদিগের এতদিনকার 

বন্ধমূল ধারণা একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে । এতদিন তাহারা মনে 

করিতেন £ কার্-কারণ-নীতি- ([8৬ ০ 02058000.) ও স্বভাবের 

সমনিয়মাবত্তিতা (002167869০৫ ৮5৪) দ্বারাই বিশ্ব-প্রককৃতির 

সমস্ত ঘটন। নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অন্য কথায় £ প্রক্কৃতির মূলে আছে একটা 

-স্থিরতার নীতি বা 40:20191 ০1 06660270805”) অর্থাৎ প্রকৃতিতে 

যাহা-কিছ, ঘটিতেছে, তাহার মূলে কোন খাম-খেয়াল নাই,_আছে একটা 

ূর্ব-স্থিরীকত বিধান, এবং সে বিধানের কোন নড়চড় বা ব্যতিক্রম নাই। 

কিন্তু এই 00952010 1501909-এর ব্যাপার দেখিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের 

একেবারে তাক লাগিয়া গিয়াছে! তাহারা দেখিতেছেন, যাস্ত্রিক নিয়মে 

এ জগৎ চলিতেছে না; এমন এক অদৃশ্য শক্তি এর পিছনে রহিয়াছে,-যে 

আপন ইচ্ছামত ঘধন যাহা খুশী তাহাই করিতেছে । বল বাহুল্য, এই 

কারণেই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা 4%900015০6. 9665007205+ 

এর পরিবর্তে এখন মানিরা চলিতেছেন 40250101502 06010 

22০" অর্থাৎ অনিশ্চয্নতার নীতি। পুবে জড়বাদই ছিল বৈজ্ঞানিক- 

দরিগের প্রধান চিপ্তার বিষক্ন ) অ-জড় হইতে তাহারা জড়ে নামিয়া আল্দিতেন, 



'শও বিজ্ঞান আজ কোন"পথৈ ? 

কিন্তু শ্রথন তাহারা 'জড় হইতে অ-জড়ে চলিয়াছেন ) প9607866770115৭- 
0০০ ০? 2050৮ই হইতেছে এখন তাহাদের লক্ষ্য! কাজেই বলা 

যাইতে পারে, বিংশ শতাবীর বিজ্ঞান আবার সেই আদিম যুগে ফিরিয়া 
চলিয়াছে। প্যাঁকিছু সমন্তই আল্লার কুদ্রৎ তিনি সবশক্তিমান, যাহাখুশী 

তাহাই তিনি করিতে পারেন*--এই মনোভাবই বিজ্ঞান-অগতে আবার 
ফিরিয়া আসিতেছে। নাভ্তিকতা ও অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া! গিয়াছে; 
অদৃশ্য শক্তিতে আবার মানুষের বিশ্বাস বা হীমান আসিতেছে । ৪৫2 
19196516905 তাঁই মুক্তকণ্ে ঘোষণা করিহতছেন £ 

%[31500155 ০৫ ০008152) 20089 12199৪61692] 270 01006 82917 22 

820816176 021011010101515599 1 102.60172 1099 06000100১12 056 1151) 

০0: 01161 1:1)0/165956, ০ 10156 01% 06 00)6 11061051216 079618110 

01 0১6 19৬ 01 ০9456 2130 €26০৮১১ 

(৮1550211955 01015665 0, 34) 

অর্থাৎ ঃ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে; আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সংগে 
সংগে কঠোর কার্ধকারণ-নীতির মধ্য হইতে আবার আমরা প্রকৃতিতে 

আপাত-খোশ-খেয়াল নীতির অভ্যুত্থান দেখিতে পারি। 

বস্ততঃ আমাদের মনে হয়, এতদিন পরে বৈজ্ঞানিক তাহার পথের 

দিশা পাইযাছে। এক অপূর্ব রহস্যলোক এখন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ; 
অবাক বিম্যষে সে শুধু সেই অনাবিষ্কত নৃতন জগতের পানে চাহিক্া 
আছে। সকল স্পদ্ধা, সকল আন্ফালন তাহার সংযত হইয়া গিয়াছে ; 

সে এখন জানিযাছে দে কিছুই জানে না। সকল বৈজ্ঞানিক আজ তাই 
অকুঞ্ঠচিত্তে ঘোষণা করিতেছে £ *৬/০ ৫০ 206 [)০৬/৮--আমরা কিছুই 

জানি ন1। 

ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, বিজ্ঞানের মতিগতি আজ 
কিরূপভাবে পরিবতিত হইয়া গিয়াছে। এতকাল মনোজগতকে অস্বীকার 

করিয়া জড়জগতকেই সে সত্যবস্ বলিয়। জানিয়া আসিয়াছে, কিন্ত এ তুল 

আজ তাহার ভাঙ্গিবাছে। মানস-লোকের গেপন গহনে সে আজ প্রবেশ 

করিয়াছে। মানুষের ধর্মবিশ্বীকে সে আর এখন পূর্বের মত তুড়ি মারিয়া 

উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না; সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে দে এখন সাম্য 

খুঁজিয়া ফিরিতেছে। চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকের তাই আঙ্গ বলিতেছেন ঃ 



বিশ্বনবী ৭6 

“0068512520৫ 00100, ৪ 70059500 10. 980) 19800502 

৪80, আঃ]1 006 089 99106 ০০০:০1,/--100696005 01 9018008, 

অর্থাৎ £ মনোবিজ্ঞান যদিও এখন ইহার প্রাথমিক অবস্থায় আছে, তবু সে 
একদিন করৃন্ব করিবে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নৃতন বিজ্ঞান এখন আর পুরাতন বুলি 
আওড়াইতেছে না।সে আনিয়াছে নৃতন বাণী-নৃত্তন ইংগিত-যার সংগে 
ধর্মের কোনই বিরোধ নাই। 

917 [81065 762:)5-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসংগের 

পরিসমাপ্তি কবিতেছি ঃ 
001 2810 ০0006001002 [21015 702 11980 006 9016006০0৫6 ০০ 

029 1089 & 00000000061 60 1239106) 10811089916 0081 15006 

১0 06 008 5012206 8100010 1626 0: 10810105 71000000051)6009 

-- (3/96611045 [001256, 0, 188.) 

অর্থাৎ ঃ এটা আমাদের প্রধান দাবী নয় থে, আধুশিক বিজ্ঞানের কোন 

ঘোষণা-বাণী প্রচার করিবার আছে; বরং ইহাই আমাদের দাবী হওয়া 
উচিত ষে, বিজ্ঞান যেন কোন-কিছই আর ঘোষণা না করে। 



পরিচ্ছেদ ৮ 

ইসলাম ও নূতন বিজ্ঞান 

বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং স্বরূপ পাঠকবগকে কিঞ্চিৎ দেখাইলাম। এইবার 
পবিত্র কুরআনের সহিত তাহাকে একটু মিলাইয়! পাঠ কর! যাউক £__ 

(১) পদার্থ (249৮6: ) সন্বদ্ধে বিজ্ঞান বলিতেছেঃ সমস্ত 

পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ) অথাৎ আকাশ-পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা 
মূলতঃ আর কিছুই নয়-_বিদ্যুতেরই লীলাখেল!। 

কুরআন বলিতেছে £ 

'আল্লাহো৷ মুরস্সামাওয়াতে অল্ আর্দ্” 

অর্থাৎঃ আকাশ-পৃথিবীর সমস্তই আল্লার নৃব হতে স্ৃষ্ট। 
তাহা হইলে কুরআন যাহা বলিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞানও ঠিক দেই 

কথাই বলিতেছে নাকি? 

বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন ; কোন্ দূর অজ্ঞাতলোক হইতে প্রতিনিয়ত 
একটা জ্যোতিঃ আসিয়া আমাদের এই পৃথিবীতে পড়িতেছে। তাহার নাম 
60051010 18018600৮, এই 00520 180196077৮ যে কোথা 

হইতে আসিতেছে এবং ইহা যে কাহার জ্যোতি, বিজ্ঞান তাহা না জানিলেও 

ইসলাম তাহা জানে । 
(২) বিজ্ঞান বলিতেছেঃ সমঘ্ত পদার্থের মূলে যে বিদ্াৎ আছে, 

তাহা ছুই প্রকারের £ ইলেকট্রনস্ (71500:008 ) এবং প্রোটন্স 

(:0600$ ): ইলেকট্রন হইতেছে খণাত্মক (1628০ ) বিদ্যুৎ, 

আর প্রোটন হইতেছে ধনাত্মক (6০9৫ ) বিদ্যুৎ। ইহাদিগকে পুরুষ 
ও স্ত্রী বিদ্যুতও বলা যায়। ইহা দ্বারা স্প্ই আমরা দেখিতে পাইতেছি 
যে, সৃষ্টির কোন-কিছুই একাকী পড়িয়। নাই, প্রত্যেক বস্তই জোড়ায়-জোড়ায় 

(10 78105 ) হৃষ্ট হইয়াছে। ঠিক ইহারই সহিত কুরআনের এই আয়াত 

মিলাইয়! পড়ুন £ 
“সেই আল্লার মহিমা-ধিনি পৃথিবীতে যাহা উৎপন্ন হয়, সে-সকল 

স্তর এবং জহুযূপ অন্ভান্া বস্তর এবং যাহা! তাহারা ( মান্য ) জ্বার্নে 

৭ 
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না এমন বস্তর প্রত্যেকটিকেই জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন” । 
_(২৬ ২ ৩৬) 

(৩) বিজ্ঞান বলিতেছে £ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র মহাশৃন্ের মধ্যে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে; কেহই কোনখানে স্থির হইয়া নাই। কুরআন বলিতেছে £ 

সধ চাদকে ধরিতে পারে না, রাতিও দিনের নাগাল পান্থ না, সকজ্গেই 
মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে |” (২৬ ২ ৪) 

(৪) বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন যে, 

'্বভাবের মধ্যে একটা চিরস্থির শৃংখলা আছে ( টব:০:৩ ৪ ০020501% ) 

এবং কার্ধ-কারধ-নীতির ঘারাই অগতের জব কিছু সংঘটিত হইতেছে । অর্থাৎ 
তাহারা মনে করিতেছিলেন ; সঘ কিছুই নিয্নম দ্বারা আবদ্ধ; কোন, কারণে 

কী ঘটিবে তাহা পূর্বেই স্থির হইয়া আছে, ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। 
এই জন্যই তাহারা 42001016০06 ৫6850001080 অর্থাৎ স্থিরতার 

নীতিকে মানিয়া চলিতেন। কিন্তু বিংশ শতাব্বীর বেজ্ঞানিকের এ-মত 

বর্জন করিয়াছেন । তাহারা পরীক্ষা কন্দিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রন্কতি 'ওরূপ 

কোন মাপাজোৌকা নিয়ম-নীতির ধার ধারে না; কাজেই তাহারা এখন 
পু) 2101৩ ০2 46050005509 পরিবর্তে 1620080150৫ 15060900017805 

€ অনিশ্চয়তার নীতি) অথবা! - 5৪ 11 (ক্বাধীনতার নীতি ) মানিয়া 

চলিতেছেন; অন্য কথায় তাহারা এখন স্বীকার করিতেছেন যে, হ্বতাৰ 

সর্বত্র কার্ষ-কারণ-নীতি খানিয়া চলে না, কারণ ছাড়াও কাঘ হয়। এরপ কেশ 

হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাহার বলিতেছেন যে, সব কিছুর পিছনে 

এমন একটা অবৃশ্ত শক্তি আছে--যাহা সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া আপন 

খুশ্রিমত এই সব হের-ফের করে। অতি- একজন বৈজ্ঞানিক 

বলিতেছেন £ 
[90 8%8755169319 15972190, 06০90155 ্ট ০84853 ০2 408? 

(90. 9০০৩ 07০৮৬ 1? 

_ (51751081089 999০5 15 0, টব. 1290094, 2,159 ) 

র্থাৎ ; কারণ ঘ্ারাই ঘে মঘ ঘটনা সংঘটন্ত হয়, তাহা প্রমাণ করিতে পার? 

এ অম্বন্ধে কু৪আন বলিতেছে ঃ 

“আকাশ-পৃরিবীর সঞ্চল পদার্থই আল্লার গুণগান করে। তিনি 

পর্ধশতিমান এবং সঙজজ। আগঙ্গান-জহীনেতর সমুব্ষ ব্বাজ্য তাঁকারই। 



৭৭ ইসলাম ও নৃতন বিজ্ঞান 
তিনিই জীবনননৃতযু ঘটান এবং সমত্য কিছুর উপয় তাহারই প্রভূত 
বিস্চমান।”-- (৫৭ $১--২) 

অন্থাত্র আল্লাহ, বলিতেছেন 

“আল্লাহ, যাহা খুশি তাহাই স্প্টি করিতে পারেন; ষখন তিনি কোন- 

কিছু ঘটাইতে চান, তখন তাহাকে বলেন “হও, আর অমনি হইয়া 
যায়। --(৩১৪৬) 

সব-কিছুর উপরেই যে আল্লার কর্তৃত্ব বা শক্তি রহিয়াছে, কুরআন 
তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণ! করিতেছে £ 

“ইন্লাল্লাহা আলাকুল্লি শাইইন কার্দির” 
অর্থাৎ ঃ সব-কিছুর উপরে আল্লারই কর্তৃত্ব । 

ইহা! দ্বারাই বুঝা যায় যে আল্লাব স্ষ্টিতে কারণ বা উপকরণের কোন 
প্রয়োজন হয় না। 

(৫) বিজ্ঞান ধলিতেছে £ সরল রেখায় চলাই হইতেছে আলোকের ধর্ম; 

তবে কখনও কখনও চুম্বক (22886)-এর আকধণে ইহা বাকিয়া যাইতে পারে। 

মান্থষের মধ্যেও “নূর বা জ্যোতিঃ বহিষ্াছে, কাজেই তাহার গতিপথও 

সরল রেখায় হওয়াই স্বাভাবিক। তবে পথে যদি কোথাও সে অন্যকিছু 
ধারা আকুষ্ট হয, তখন তাহার পথ বাকিয়া যাইতে পারে। মানুষের 

পক্ষে এই আকর্ষণই হইতেছে শয়তান । চুম্বকের আকর্ণে আলোক 
যেমন বিপথগামী হয়, শয়তানেব আকর্ষণে মানুষ তেমনি বিপথগামী 

হয়। যাহাতে এই শক্পতানের প্রলোভন বা আকধণ হইতে নিজেকে 

রক্ষা করিয়! সে “সিরাতল্ মুস্তাকিমে ( সরল পথে) চলিতে পারে, এই 

জন্তই আল্লাহ্ মানুষকে এই বলিয়৷ প্রার্থন! করিতে শিখাইয়াছেন £ 

“আমর! তোমারই বন্দিগী করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। 

আমাদিগকে সেই সরল পথে চালাও__যষে পথে তোমার অনুগৃহীত 
প্রিয়জনের চলে--নয় তাহাদের পথে যাহারা পথভ্রান্ত ও অভিশপ্ত ।” 

--( স্থ্রা ফাতিহ] ) 

(৬) বিজ্ঞান বলিতেছে, এমন দিন শীগ্রই আসিতেছে, যখন মাঙ্গয 
তার আত্মাকে দেহ হইতে বিচ্ছি করিয়৷ এক-ুহূর্তের মধ্যে যেখানে খুশী 
চলিয়া! যাইতে পারিবে এবং সেখানে গিয়া তথাকার জড়প্রকৃতি হইতে 

নিজের দেহের যাবতীয় উপার্ধান (আব, আতশ, খাক, বাদ,) সংগ্রহ করিয্া 
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স্বমৃতিতে আঁবিভূর্ত হইতে পারিবে। আত্মা ডাক দিলেই জড়-উপাদান 
গুলি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া ঘণীভূত হইয়। তাহার দেহ নির্মাণ করিয়া 
দিবে। পুনরায় সে-দেহ ফেলিয়া পূর্বস্থানে সে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। 

ইহা যদ্দি মানুষের দ্বারা এই জীবনেই জন্ভব হয়, তবে রোজহাশরে 
স্বমৃতিতে আমাদের পুনর্থান সম্ভব হইবে না কেন? উপাদানগুলিকে 

আল্লাহ্ ডাক দিলেই ত একন্রীভূত হইয়া যাইবে। 

এ সম্বন্ধে কুরআন-শরীফে আল্লাহ নুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন £-_ 

পএবং যখন ইব্রাহিম বলিলেন £ প্রভূ, কেমন করিম্না তুমি মৃতকে 

পুনর্জীবিত কর, তাহা আমাকে দেখাও । তিনি € আল্লাহ ) বলিলেন £ 
কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না? তিনি ( ইব্রাহিম) বলিলেন ঃ 

নিশ্যয়ই (বিশ্বাস হয়), তবে দেখাইলে অন্তরে শাস্তি পাইতাম। 
তিনি (আল্লাহ্) বলিলেন ঃ তাহা হইলে (বিভিন্ন শ্রেণীর) চারিটি 
পাখী আনিয়! তোমার অন্গগত হইতে শিক্ষা দাও। তারপর তাহার্দিগের 

মাথা কাটিয়া রাখিয়া! মাংসগুলি টুকরা টুকরা করিয়া এক এক অংশ 
এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আইস। তারপর তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকো। 

দেখিবে তাহারা তোমার নিকট (নিজ দেহে) উড়িয়া আসিবে। 
এবং জানো যে আল্লাহ্, জবশক্তিমান ও সবজ্ঞানী '” _(২ 2 ২৬০) 

হযরত ইত্রাহিম আল্লার নির্দেশিত পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া মুগ্ধ ও চমত্কৃত 
হইলেন। 
বলা বাহুল্য, হধরত ইব্রাহিম পাখীগুলির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন না, শুধু 

পোষ মানাইয়াছিলেন মাত্র। তাহার নিকটেই যখন মৃত প্রাণীর স্ব-শরীরে 

পুনরাবিভাব সম্ভব হইল, তখন বিশ্বন্রষ্টা আল্লার নিকট তাহা সম্ভব হইবে 
নাকেন? 

নৃতন বিজ্ঞান এখন কোন, পথে এবং কোন, লক্ষ্যে চলিয়াছে, আশা 

করি পাঠক ইহা! হইতেই তাহা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
এই পূর্বধারণা লইয়া আসুন পাঠক এইবার আমরা মিরাজের 

বিভিন্ন দিক আলোচনা করি। 



পরিচ্ছেদ ₹ ৯ 

মি'রাজ কী? 

মিরাজ কী? ইহা স্বপ্ন না সত্য? 
মিরাজের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে ইহা 

যে কিরপ করিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই লইয়া মতভেদ আছে। কেহ 
বলেন ইহ! শারীরিক, কেহ লেন আধ্যাত্মিক, কেহ বলেন স্বাপ্রিক। 

এরূপ মতভেদে আশ্্যের কিছুই নাই। আল্লাহ্ ও তাঁর রন্ুলের মধ্যে 
সংঘটিত এমন একটি গু রহস্পূর্ণ ব্যাপারকে যে নানা লোকে নানা ভাবে 
ব্যাখ্যা করিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া 
মানুষ যখন তাহার আয়ত্বের বহির্ভূত কোন বিষয়বস্ত বুঝিবার চেষ্টা করে, 
তখন এই দশাই ঘটে। 

মিরাজ যে কী তাহা আমরাও'বুঝি না। তবু বিভিন্ন দিক হইতে 
মিরাজের সাস্ভাব্য ও অসাস্ভাব্য সম্বন্ধে এখানে কিঞ্কিং আলোচনা করিব। 

মি'রাজ সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন জাগিতে পারে, এক একটি করিয়া আমর! 

তাহাদের আলোচনা করিতেছি ঃ 

হযরত শরীরতঃ গিয়াছিলেন কিন৷ 

অধিকাংশ এতিহাসিকের মত ঃ হ্যরতেব মি/রাজ শরীরতঃ ঘটিয়াছিল। 

পক্ষান্তরে অনেকের মৃতঃ এই উপলব্ধি আধ্যাত্মিক ভাবেই সাধিত 
হইয়াছিল। 

মিরাজের ঘটনা যে আধ্যাত্মিক ভাবে ঘটিতে পারে না, অথবা ঘটিলে 

যে হযরতের গৌরবের তাহাতে কোন হানি হয়, তাহা আমাদের মত নয়। 
এনব ব্যাপার অনায়াসেই আধ্যাত্মিক ভাবে ঘটিতে পারে। আর তাহা 
ঘটয়া থাকিলে, সে সত্বদ্ধে কাহারও কোন আপত্তির কারণও থাকিবার কথা 

নয়। কিন্তু আমাদের কথা এই? শরীর্তঃ ঘটিতেই বাধা কী? 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হযরতের এই নভোভ্রমণ শরীরতঃই ঘটিয়াছিল, 
অর্থাৎ তিনি সচেতন অবস্থাতে সশরীরেই আকাশ-্রমণ করিয়াছিলেন। 
আমরা ইহা প্রমাণ করিব। 



বিশ্বনবী ৮০ 

অবস্তা যুক্তিবাদীরা একথা মানিবেন না। ত্তাহার্দের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা 
একথা মানিতে বাধা দিবে। স্থলদেহী মানুষ । জড়-জগতের নিয়ম-বিগড়ে 
সে আবদ্ধ। কেমন করিয়া সে আকাশ-লোকে বিহার করে? আমাদের 
এই পৃথিবীর উপরে বায়ুস্তর আছে, তাহার উচ্চতা মাত ৫২ মাইল? ইছার 
উর্ধে আর বায়ুর অস্তিত্ব নাই; কেমন করিয়! তবে শ্বাস প্ররশ্বাসবিশিষ্ট 
জড়ধর্মী মান্য সেই বাম়ুহীন উর্ধলোকে গিম্বা বাচিম্বা থাকিতে পারে? 
জড়-প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়! কোন মানুষের পক্ষে গ্রহে গ্রহে বিচরণ 
করা কখনও সম্ভব? 

বল! বাহুল্য, এই যুক্তি-জ্ঞানের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক মননশীলতা 
নাই। পুবেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি ঃ স্বভাবের সীমারেখা চিরদিনই 
মানুষের কাছে অজ্ঞেয় ও ক্রমবিস্তারশীল হইয়! রহিয়াছে। আজ যাহা 
অস্বাভাবিক ভাবিতেছি, কাল যখন তাহা! স্বাভাবিক হইয়া! যাইতেছে, তখন 
স্বভাবের দোহাই দেওয়া আর এখন বুদ্ধিমানেব কাষ নহে। হযরত যে 
সঙ্ঞানে শরীবতঃই নভোভ্রমণ করিয়াছিলেন, নিমেব আলোচনা হইতেই 
পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। 

মি'রাজ ও মাধ্যাক ধণ 

হযরতের সশবীরে আকাশ-ভ্রমণের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল পৃথিবী 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি! প্রত্যেকেই জানেন £ পৃাথবীর আকর্ষণী শক্তি আছে। 
যেকোন শুন্যে-অবস্থিত স্থলবস্তকে সে মাটির দিকে টানিয়া নামায়। কাজেই 
যুক্তিবাদীর৷ বলেন হযরতের শরীরতঃ আকাশ-ভ্রমণ অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্ভব । 

কিন্ত এ কথা এখন জোর করিয়া বলা মায় যে, বিরুদ্ধবাদীদের বিজ্ঞান 

সন্বদ্ধীয় জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ। যেবিজ্ঞানের দোহাই দিয়া তাহাবা 
ফিরাজকে অস্বীকার করিতেছেন, সেই বিজ্ঞানই আজ মি'রাজকে সত্য ও 

সম্ভব বলিয়৷ প্রমাণ করিয়া দিতেছে। শুন্তে অবস্থিত কোন স্থূল বস্তকে 
পৃথিবী যে সব জময়ে সঙ্গভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না, আজ তাহা 

পরীক্ষিত সত্য। পৃথিবী যে সব-সময়ে সববস্তকেই জমানভাবে টানিয়। 

নামাইতে পারে তাহাও নহে; প্রত্যেক গ্রহেরই নিজন্য আকর্ষণ-শাক্ত 

আছে। পৃথিবীর যেমন আকর্ষী শক্তি আছে, সুর্ব ও অন্থান্ত 

গ্রহেরও তেমনি আকর্ষণী শক্তি আছে। স্থর ও পৃথিবী . পরস্পর 



৮১ মিরাজ কী? 

পরস্পরকে টানিয়া রাখিয়াছে। এই টানাটানির কলে পৃথিবী ও সর্ষের 
মাঝখানে এমন একটা স্থান আছে যেখানে ফোন আকর্ধণ-বিকর্ষণ নাই। 
কাজেই পৃথিবীর কোন বস্ত বদি এই নিষ্ক্রিয় সীমানায় (5৪051 

2০2৬) পৌছিতে পারে অথবা এই জীমানা পার হইয়া সর্ষের সীমানায় 
পা দিতে পারে, তবে তাহার আর পৃথিবীতে ফিরিবার কোন সন্তাবনা 
নাই। গতি-বিজ্ঞান (19572812105) স্থির করিয়াছে যে, পৃথিবী হইতে কোন 

বস্তকে যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৬*০৩, অর্থাৎ মোটামুটি ৭ মাইল বেগে 
উর্ধলোকে ছুঁ'ড়িয়া দেওয়া যায়, তবে আর সে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আঙগিধে 
নাঃ 

“৯ 00116 2150. 001 05০ 28108 5819806 100 ও 5065৫ ০৫ 

6:93 01159 2, 850০000. 01 19015 ৬11] 95 110 908.০6.১ 

6 01015515400 0104 09, 09 1. 56892057216 

ইহাঁও সত্য যে, পৃথিবীর কোন বন্তকে অনুরূপ বা তদুর্ঘ গতিবেগে 
যদি কেহ তুলিয়া লইতে পারে, তাহা হইলেও তাহার বেলায় পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। পৃধিবীর বুক হইতে কোন স্থূল বন্ত 
যতই উদ্ধে উঠিয়া যায়, ততই তাহার ওজন ( 5/191) ) কমিতে থাকে। 

এ অবস্থায় তাহার অগ্রগতি ক্রমেই সহজ হইয়া আসে । এ সম্থদ্ধে অতি- 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক 4১৮0৪: 2 02 তাহার [06 551075692০৫ 

৪০৪" নামক পুম্তকে বলিতেছেন £ 

£/5 00501509205 [0100 005 5৪1৮ 15109006205 1200 055 00০৫- 

1505 0 0)1199) 01১০ 16000001 (০0৫6 81৮10) 10600102555 580908- 

05]; ৮615 0109052190 1001165 010, » ০06-9004150 ৬৮০12106 ০০1৫ 

5619] 07015 20 00106. [6 001109/9) (06150016, 08৮ 0016৩ 

৪5/89 012 £০959 200) 005 08105 056 89162 165৮০ ৪০ 

028109১৮৮00, 25 

অর্থাৎ ঃ পৃথিবী হইতে কোন বস্তর দূরত্ব যতই বাড়িতে থাকে, ততই 
তাহার ওজন কমিতে থাকে, পৃথিবীর এক পাউণ (আধ জের ) 
ওজনের কোন বস্ত ১২,**০ মাইল উর্ধে মাত্র এক আউন্স হইয়া 
যায়! ইহা হইতেই বলা যায় যে, পৃথিবী হইতে যে মত উর্দে 
অগ্রসর হইবে, ততই তায় অগ্রগতি সহজ হইবে। | 



বিশ্বনবী . ৮২ 

অন্তত্র তিনি বলিতেছেন ঃ 
4071085165 56920115 58508 25 ৬০ ৪০ ৩0৬/21:05 2৬/2% 202) 

78102 8100] ৪6৮5 2626 41900058, 10 ০০০07055 ০0200015019 

106591151016.--0, 23 

অর্থাৎ ; পুণ্বিবী হইতে যতই উর্ধে যাওয়া যায়, ততই ওজন কমিতে 
থাকে; অবশেষে তার আকর্ষণ-শক্তি মোটেই বুঝা যায় না। 

এই অবস্থাকে বৈজ্ঞানিকেরা ৮26:০ 051% বলিয়া অভিহিত 

করিয়াছেন। 

অতএব দেখা যাইতেছে, কোন স্থল বস্তকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে 

উর্ধে ছুঁড়িয়া দিলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ণণ শক্তি তাহার বেলায় অকর্মণ্য 

হইয়া পড়ে । 

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঘণ্টায় ২৫১০** মাইল 

বেগে উদ্ধলোকে ছুটিতে পারিলে পৃথিবী হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। 
ইহাকে ঘমুক্তিগতি” ( 5.5০57৪ ৮৪1০০ )” বলে। 

€৫]00015 ৮5109010 15 25,000 129.) 204 8৪ 08110 ১৪ ৮৪1০০10 

0: ০৯০৪1১০.৮--007017 0. 34) 

গতি-বিজ্ঞানের এইসব আবিষ্কারের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা এখন গ্রহ- 
ভ্রমণের (10050015059 01806) জন্য দিনরাত মাথা ঘামাইতেছেন। 

ত্াহাবা বলিতেছেন, এমন দিন শীদ্ই আসিতেছে যখন পৃথিবী হইতে 
মানুষ গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ করিবে। গ্রহ-অঙিযানের জন্য ইতিপূবেই বকেট 

€ ২০০৪৮ ) স্থষ্টি হইয়া গিয়াছে; এখন বড় বড় 51090851119” 

নিমিত হইতেছে। চন্দ্রলোকে € ০90) ) এবং মঙ্গল-গ্রহে (255 ) 

যাইবার জন্য সবপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে । আগামী ১৯৭১ সালের 

জুন মাসে চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে এই অভিযান শুরু হইবে।* সম্প্রতি জনৈক 
ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিয়াছেন £ 

* বৈজ্ঞানিকদদিগের নভোভ্রমণের স্বপ্ন সফলতার পথে অনেকদূর অগ্রসর হইযাছে। 
গত ৪1১০।৫৭ তারিখে রাশিয়া একটি কৃত্রিম উপগ্রহ € 9866116 ) আকাশে 

উড়াইর়াছে। উপগ্রহটি ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ছুটির! মহাশূন্যোর মাঝে প্রতিবারে এক 
ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে । রকেটের গতি ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল 
বন্ধিত করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিকের। চক্র ও মঙ্গলগ্রহে অভিযান করিবে । 
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অতএব দেখ! যাইতেছে মাধ্যাকর্ষণের যুক্তি দ্বারা মি'রাজের সম্ভাবনাকে 
নিবারিত করা যাইতেছে না। 

হযরতের দেহ কি জড়ধর্মী ছিল? 

হযরতের সশরীরে আকাশ-্রমণকে যাহারা বিশ্বাস করিতে চান না, 

তাহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, জড়দেহ লইয়া নভোলোকে পৌছান 
অসস্ভব। কিন্তু আমাদের কথা এই ঃ হযরত মানব ছিলেন বলিয়াই যে 
তাহার দেহ আমাদের ন্যায় জড় উপাদান-বিশিষ্ট ছিল, তাহার প্রমাণ কী? 

বুনিয়াদ বা জাত এক হইলেও প্রত্যেক বস্তর প্রকারভেদ ত আছে। 
কয়লা! হইতে হীরক প্রস্তুত হয়, এবং উভয়ই পদার্থ; কিন্তু তাই বলিয়া 

কয়লা ও হীরক কি এক বস্তু? নিশ্চয়ই নয়। তা ছাড়া সমস্ত পদার্থের 

ধর্ম যে সর্তত্র একইরূপ থাকে, তাও নয়! কাচ একটি জড় পদার্থ; বাধা 

দেওয়া জড় পদার্থের ধর্ম॥। আমার আঙুল উহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে ন॥ 

অমনি সে বাধা দেয়; কিন্তু কোন আলোকরশ্ি দেখিলেই সে সসন্মানে 

তাহার জন্য নিজের দেহের ভিতর দিয়াই পথ ছাড়িয়া! দেয় | আবার 

অনেক অস্থচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া সাধারণ আলো প্রবেশ করিতে পারে 
না। কিন্ত যদি উহাদের উপর রঞ্জন-রশ্মি (3-২85) নিক্ষেপ করা 

যায়, তবে সে উহার্দিগকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সাধারণভাবে দেখিতে 

গেলেও একই পদার্থ বিভিন্ন আ্বস্থায় থাকিতে পারে । কঠিন, তরল এবং 
বায়বীয়-_পঠীার্থের এই তিন রূপ। পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে, তখন 

বরফের আকার ধারণ করে, এবং তাহা দিয়া বাড়ি-ঘর পধন্ত তৈয়ার করা 
চলে। যখন তরল অবস্থায় থাকে, তখন আবার ইহা স্বতন্ত্র বপ ধারণ 
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করে। আবার এই পানিকেই বাম্পাকারে পরিণত করিলে সে আমাদের 

চোখের অলক্ষ্যে মেঘলোকে উড়িয়া যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় পানি 
সম্বন্ধে বর্দি বলি ঘে, পানি ছারা বাড়িঘর তৈরী করা যায় নাঃ অথব! পানি 

কখনও উড়িয়া যাইতে পারে না, তবে কি আমাদের কথা সত্য হইবে? 
ফাক্তেই আমরা -কোন পদীর্থকে যেবেশে দেধিতেছি, তাহাই যে উহার 
একমাত্র সত্য রূপ, তাহা নাও হইতে পারে। 

অতএব, আমাদের কথা এই, বাহির হইতে হযরতকে জড়দেহী 

মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে হয় ত তিনি জড়ধর্মী ছিলেন না; 
পদার্থের যাহা সার-__সেই জ্যোতি: বা নূর দ্বারাই তাহার দেহ গঠিত ছিল । 
এইজনাই প্রবাদ আছেঃ আল্লার নূরে মুহম্মদ পয়দা, মুহম্মদের নূরে 

সারাজাহান পয়দা । 

আল্লার নৃব হইতেই যে হযরত মুহম্মদের সৃষ্টি, ইহা শুধু আমাদের কথা 
নয়; হযরত নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সহি হাদিস হইতে জানা 
যায়, হযরত বলিতেছেন £ 

“আনা নৃরুল্লাহে ওয়া কুল্প, শাইইন মিন, নবী” 
অর্থাৎঃ আমি আল্লার নূর এবং সমুদয় বস্ত আমার নূব হইতে সষ্ট। 

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন £ 

"আউয়ালো না খালাকাল্লাহু নূরী” 

অর্থাৎ; আল্লাহ্ সবপ্রথম যাহা স্থষ্টি করেন, তাহা আমার নূর । 
কুবআন পাকেও আল্লাহ, বলিতেছেন :-_ 

“ন্কাদ্ যাঁকুম মিনাল্লাহে নূর ও কিতাবুম-মুবিন”__( ৫ 8১৫) 
অর্থাৎ £ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আসিয়াছে আলার নুর এবং তাহার কিতাব। 

হযরতের দেহ যে জ্যোতির্ময় এবং অনন্যসাধারণ ছিল, তাহার আরও 

প্রমাণ আছে । বিশ্বন্ত হাদিস গ্রন্থ হইতে জানা যায় ঃ 

(১) হযরতের দেহের কোন ছায়া ছিল না। 

(২) হযরত সন্মুখেও ষেরপ দেখিতেন, পিছনেও সেইরূপ দেখিতেন। 
(৩) আলোকেও যেরূপ দেখিতেন, অন্ধকারেও সেইরূপ দেখিতে | 
(৪) হযরতের দেহের কোন ভারত্ব ছিল না। 

এই সমন্ত তথ্য হইভে অন্গুমিত হয় যে, হযরতের দেহ আমাদের 

মত স্থল উপাদানে গঠিত ছিল না; তাহার দেহগঠনের উপাদান দিল 
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নূর .বা জ্যোতিঃ। এই কারণেই স্থল দেহ লই্মাও তাহার পক্ষে আকাশ- 
ভ্রমণ সম্ভব হইতে পারিস্বাছিল। 

যদি ধরিয়াও লই যে, হযরতের দেহ জড়পদার্থ (259৮5: ) দ্বারাই 

গঠিত ছিল, তাহাতেই বা! কী? মানুষের দেহ শুধু জড় উপাদানেই গঠিত 
ময়। তাহার মধ্যে চৈতন্য (5106) বা প্রাণশক্তি (12000 ):ও ত 

আছে। এই প্রাণশক্তিই চিরদিন জড়ের উপর প্রতৃত্ব করিয়া আসিতেছে । 

চিদ্শক্কিসম্পর মানুষ ইচ্ছা করিলে তাই জড়জগতের নিয়ম-কানুন উপ্টাইয়! 
দিয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক 51 02769 [6908 এ-সম্বদন্ধে কী বলিতেছেন, দেখুন ঃ 

10 525 11596 00100. 021)100 119051005 02901215180 06০0065 

85 21095110285 0 52 01৪ 00100 02131)0 11000161558 196585,১? 

অর্থাৎ ঃ কল্পনার উপর আমাদের মন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, 

এ কথা বলা যেমন বোকামি, পদার্থের উপর মনের কোন শক্তি নাই__ 

এ কথ! বলাও ঠিক তেমনি বোকামি । 

ইহাই যর্দি সত্য হয়, তবে বিরাট প্রাণশক্তিসম্পর বিশ্বের সবশ্রেষ্ঠ 

পয়গঞ্রের নিকট তাহার জড়দেহ কেন আকাশ-ভ্রমণে বাধা স্থষ্টি করিবে? 

মিরাজ কি আধ্যাত্মিকভাবে সাধিত হুইয়াছিজ ? 

আমাদের পরবর্তী বিগার্ধ বিষয় এই £ মিরাজের ঘটনাবলী আধ্যাত্মিক 

উপায়ে সাধিত হইয়াছিল কি না। ঘটনাটি যে আধ্যাত্মিকের পর্ধায়তৃক্ত, 

তাহাতে আর সন্দেহ কী? এমন অদ্ভুত ব্যাপার নিশ্চয়ই সাধারণ ইন্দরিয়ানু- 
ভূতির গোচরযোগা নহে। কাজেই মি'রাজকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলিতে 

আমাদের আপত্তি নাই; তবে সেই সংগে আমরা ইহাঁও বলিতে চাই যে, 

হযরত যখন সশরীরে ঈজ্ঞানে সচেতন অবস্থাতেই এই মি'রাজি 

সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া আমর! প্রমাণ পাইতেছি এবং সশরীরে 

নভোভ্রমণ যখন অন্বাতারিক বা অসম্ভব নয়, তখন খামাথা আমর ইহার 

আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা ধুঁজিতে যাইব কেন? ব্যাপারটি শুধু আধ্যাত্মিক হইলে 
শরীরতঃ উর্দ-প্রয়াণের কোন আবশ্তকই হইত না। একস্থানে বলিয়। 

ধ্যানযোগেই ত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করা যাযস। মি'রাঙ্দ এশ্রেণীয 
লিদ্ধিলাভ নহে--ইহা আরও ব্যাপক ও গভীর--ইহা সত্যের বাস্তব 
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উপলদ্ধি _অগ্থব! সত্যার্শন। মি'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্ নিজের মহিমা এবং 

স্টিলীলার গৃঢ় রহস্তেব সহিত তাহার প্রিয় হাবিবকে সব দিক দিয়া 
পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। দৌষখ-বেহেশত, আরশ-কুর্দা ইত্যাদি সমস্ত 
রহস্যের দ্বারই সেদিন তিনি উদঘাঁটিত করিয়! আপন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলেন। 
এই পুর্ণ পরিচয় বা দিব্যদর্শনই ছিল মিরাজের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেস্টয। 

মি'রাজ কী স্বপ্ন? 

মিরাজ নিশ্চয়ই স্বপ্ন নহে। স্বপ্ন অতি নিয়ভ্তরের জিনিস। অবশ্য 

স্বপ্লেও অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করিয়া নবী- 

রস্থলদিগের স্বপ্র কখনও মিথ্যা হয় না। কিন্তু ইহা সত্বেও আমরা বলিতে 

বাধ্য £ ম্বপ্রের স্থান অতি নিম্নে। উহা পরিপূর্ণ সত্যার্শন নহে, উহা 
সত্যের আভাস মাত্র। মিরাজ নিশ্চয়ই এরপ স্বপ্ন ছিল না। স্বপ্নই 

যদি হইবে, তবে ইহা লইয়া এত আপত্তি উঠিবে কেন? হযরত যদি 

বলিতেন ঃ আমি রাত্রে এইরূপ একটি স্বপ্র দেঁখিয়াছিলাম, তাহা! হইলে 

লোকদের তাহা অবিশ্বাস করিবার কী কারণ থাকিতে পারিত? ব্যাপারটি 

ত সেইখানেই মিটিয়া যাইত। সশরীরে গিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে সমস্ত 

দেখিয়াছিলেন বলাতেই ত যত আপত্তি! হযরত শুধু এরূপ একট! স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন, এরূপ কথা কুরআন-হাদ্ধিসেও নাই। 

মিরাজ ও কালের প্রশ্থ 

মিরাজ জন্বদ্ধে ধাহারা সন্দেহে কবেন, তাহাদের নিকট কালের প্রশ্নও 

একটা বড যুক্তি। বিবরণে প্রকাশ, হযরত যখন বোরাকে চডিয়া রওয়ানা 
হন, তখন তাহার অজু করার স্থান হইতে অজুর পানি যেরূপভাবে গড়াইয়া 

যাইতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়! ঠিক সেইব্পভাবেই গড়াইয়া 

যাইতে দেখিলেন। নিমেষের মধ্যে কি করিপ্নী এত বড় কাণ্ড ঘটিল? 

ইহাই হইতেছে সন্দেহবার্দীদের প্রশ্ন । কিন্তু যে-বিজ্ঞানের বলে তাহার! 

ইহা অবিশ্বাস করেন, সেই বিজ্ঞানই ত বলিতেছে যে, সময়ের স্থিরতা 
কিছুই নাই, উহা আমাদের একটা মনের খেয়াল মাত্র। সময় সম্বন্ধে 

আমাদের ধারণ বা হিসাবও একেবারে ভূল। যে-হিসাবে কোন ঘটনাকে 

আমরা নির্ণয় করি, প্রকৃতি সে-হিসাবের ধার ধারে না। আল্লার ঘড়ির সঙ্গে 

আমার্দের ঘড়ি মিলে না। অন্ত গ্রহে আমাদের ঘড়ি অচল। কাজেই 



৮৭ মিরাজ কী? 

যে-ঘড়ি আমাদের একাস্তই মনগড়া এবং যাহার কোনই মূলা নাই, তাহাই 
লইয়। মিরাজের সময় নির্ণয় করিতে যাওয়া আমাদের খুবই অন্তায়। 
বৈজ্ঞানিকেরা ত পরিষ্ষারই বলিয়া দিয়াছেন : স্বভাবের প্রকৃত সময় 
(095. 0005 ০? টব ৪০16 ) আজও তাহারা জানেন না। কাজেই সময়ের 

প্রশ্ন মোটেই এখানে যুক্তিযুক্ত নয়। 

সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে ঠিক নয়, সে সত্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের! 
এখন একমত। দর্শকের নিজন্ব গতির উপরে কালের গতি নির্ভর করে। 

একস্থানে ঈীড়াইয়া থাকিলে যেভাবে কোন ঘটনাকে ঘটিতে দেঁখিব, 

দ্রতবেগে দৌড়াইয়া গেলে সে-গতিতে দেখিব না। মনে করুন, কোন ব্যক্তি 
তাহার ইচ্ছামত যে-কোন বেগে শৃন্টলোকের মধ্য দিয়া উড়িয়া যাইতে 
পারে। সে যর্দ আলোকের গতি অপেক্ষা কম গতিতে ছুটে, তবে দেখিবে 

স্বাভাবিকভাবেই সব ঘটনা ঘটিয়না যাইতেছে; অর্থাৎ সময় সন্মুখের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । অন্য কথায়ঃ রবির পর সোম, সোমের পর মঙ্গল 

আসিতেছে । সেষদি আলোকের সম গতিতে, অর্থাৎ প্রতি নেকেও্ডে 

১৮৬,০** মাইল বেগে ছুটিতে পারে, তবে দেঁখিবে সময় স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়' 

আছে অর্থাৎ সকাল কি সন্ধা] কিছুই বুঝ যাইতেছে না। আবার আলোকের 
গতি অপেক্ষা বেশী দ্রুত যদি সে ছুটিতে পারে, তবে দেখিবে, সময়ের গতি 

উল্টা দিকে চলিতেছে, অর্থাৎ কোন ঘটনা ভবিষ্যতের দিকে না গিয়া 

পিছাইয়া যাইতেছে, অন্য কথায় £ রবির পর শনি, শনির পর শুক্র আসিতেছে । 

ইহা! দ্বারা বুঝা যায় যে, গতির তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটিয়া যায়। 

এ সম্বন্ধে জনৈক অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন £-- 

£]6 509505 008 2001080108০ ৮51০০1০ 0£ 1186 125915 01005 

10 2, 10005115 5550212) 101 910/61) 2. 50110211181) ৮1০০15 81১0010 

00 006 01006 10901৬7270১? 

00006 7৬০ 21006211220] (07105 ) 

অর্থাৎ: আলোকের গতির যত কাছে যাওয়া যায়, ততই যখন সময় শ্থ 

হইয়া আসে, তখন ইহ! একরূপ স্বতসিদ্ধ যে, আলোকের গতি অপেক্ষা 
বেশী দ্রুত গতিতে গেলে সমস্ব উপ্টা্দিকে বহিবে। 

জনৈক কাব্য-রসিক বৈজ্ঞানিক আলোকের এই বিচিত্র গতিকে একটি 
ছোট কবিতায় চমৎকার রূপ দিয়াছেন £-- 



শুতে 928 2. 9০058 211] 1090060 140755 01986 

৬৮০ ০0910 09৮6] 00001) 23021 61018 01200 

9178 26159760026 0955 117 ৪2 71098001510 ৬৪5, 

৫ 02005 10801 02 005 01651005 01006, 

অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী 

গতিতে কেহই যাইতে পারেনা। অগ্ত কথায় আলোকের গতিই সর্বোচ্চ 

গতি এবং ইহাই ধ্রবগতি (4890150 )। কিন্তু অধুনা এই মত পরিত্যক্ত 

হইতেছে 
17351919 1512150 0০০91) বলেন 

ড/০৪৭ 1 705 ০৭. 16 005 0£ 0060 5৯:০০ 16 507) 099 

810. 06059750805 00৪6 617০ ৮৪1০9০165০6 11915 15 2০0 

৪1১9০01106৩ 7১7705590০5 015৮61 ) 

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন : 
4705 00286500 ০ 0)5 50560. 0£ 11610 1035 0660 01911577524 

16০9500১,,4১ চি০:0092 ৪০1620501১0 0085 3090150. 06 9০৮- 

160৮ 20 0৮6] 2. 00098765191 8 5606429 2৮. ৭6 9185) 5859 054 

006 2119500. 0909681505 -9৫ 11516 15 01790001050 105 01096:৬৪- 

(10107? --(929০5 77085561575 180-481 0 

বস্ততঃ আলোকের গতি অপেক্ষা মনের গতি ঢের বেশী। কাজেই 

আলোকের গতিই ঘষে সবোচ্চ গতি, এখন একথা মানা যায় না। 

মি'রা্জ ও নৃতন বিজ্ঞান 

স্থান কাল এবং গতি সম্বন্ধে নূতন বিজ্ঞান আরও অনেক নৃতশ তথ্য 

আবিফার করিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা 

নিতান্ত প্রয়োজন) অন্যথায় মি'রাজের ন্যায় দুবোধ্য ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি 

আমর! কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। 

নিয়ে অতি সংক্ষেপে এ সম্বদ্ধে খানিকটা আলোচন৷ করিতেছি £ 

(ক) দর্শকের গতির তারতম্যে ব্স্ত বা ঘটনার স্থান-নির্ণয়ে তারতম্য 

ঘটে। 
এশুস৩ 656065 900০981205 26 0056 84006 01905, ০96 4 ছেে০ 



৮৯ মিরাজ কী? 

33851520 090039005, 2ি৩োছে 06 2008269615৬ 0£ 0006 0951৩2 
চ/11] 192 50081015750 25 0008286 26 4261613 015065, 16 ৮1553 

155 ৪000967 070561৬60 10 ৪. 01667606৪26 ০02 15 949075756 55659 
0 20000--0006 হাখ০ 201ি5ত-তিয, 05 92) 

অর্থাৎ; একই স্থানে, কিন্তু বিভিন্ন মুহূর্তে, সংঘটিত ছুইটি ঘটনা 
বিভিন্ন গতিতে দেখিলে দর্শকেরা বিভিন্ন রূপে দেখিবে। 

মনে করুন £ গ্রুত একখানি চলম্ত ট্রেণের খাবার কামরাম্ম জানালার 
ধারে একটি টেবিলে বসিয়া এক সাহেব খানা খাইতেছে। খাওয়া শেষ 
হইয়। গেলে সাহেব পিগারেট ধরাইল। পাশেই খানসাম! দীড়াইয়া ছিল। 
সে দেখিল ঃ দুইটি ঘটনাই (খাঁন! খাওয়া ও সিগারেট ধরানে! ) একই স্থানে 

সংঘটিত হইল | ইহা সম্ভব হইল এই জন্য যে, ট্রেণের গতি, সাহেবের 

গতি এবং খানসমার গতি সমান ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটিই দি লাইনের 

ধারে পাচ মাইল ব্যব্ধানে অবস্থিত দুইটি গুম্টি ঘরের নিশান ধারী দুই জন 

চৌকিদার লক্ষা করে, তবে প্রথম জন দেখিবে সাহেবটি খানা খাইতেছে, 
দ্বিতীয় জন দেখিবে সাহেব সিগারেট ধরাইতেছে। আর এই ছুইটি ঘটনার 
মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ মাইলের ব্যবধান ঘটিয়া গিয়াছে । চলস্ত গাড়ীতে থাকিয়া 

খানসামা ছুইটি ঘটনাকে একই স্থানে সংঘটিত হইতে দেখিয়াছে, কিন্ত 
মাটির উপরে দগ্ডায়মান অবস্থায় ছুই জন চৌকিদার ঘটনা দুইটিকে দুই 

বিভিন্ন স্থানে ঘটিতে দেখিয়াছে। দর্শকের গতির তারতম্যই এই পাথকোর 

কারণ। 

(খ) একই সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, সংঘটিত দুইটি ঘটন৷ দর্শকের গতির 

তারতম্যে বিভিন্ন সময্নে সংঘটিত হইতেছে বলিয়া মনে হইবে । 

“০ 5ড21505 9990417025 20 006 58006 1001096107 (1.5. 5100010- 

1560091% ) 00৮ 2৮ 09515106 0180655, 000 0১6 1১916 0৫6 ৮16৬/ ০: 

906 01050৮515 ড]] 702 50135190960 25 ০০০:106 26 0100616/1 

1730200,2101055 16 15৬50. 109 2:000061 00861৮61 110 2. ৫16612106 5086 

06 0900০010916 ) 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায় : মনে করুন উপরোক্ত চলত ট্রেণের সাহেবটি 

যখন সিগারেট ধরাইল, ঠিক সেই মুহূর্তে ভাইনিংকারের অন্য কোণে অবস্থিত 
আর-একজন সাছেবও সিগারেট ধরাইল । খানসামা দেখিল একই সময়ে 



বিশ্বনবী ৯০ 

ছুইটি ঘটন! ঘটিল। কিন্তু এই ঘটনাটিই যদি মাটিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় 
কোনলোক দেখে, তবে সে দেখিবে একজন সাহেব অন্ত জনের চেয়ে কিছু 
আগে সিগারেট ধরাইয়াছে; অর্থাৎ দুইজনের সিগারেট ধরাইবার মধ্যে 
ব্যবধান ঘটিক্স গিয়াছে । 

স্থান এবং কালের স্তাপ্ন গতিও আপেক্ষিক। নির্দিই কোন গতির কথ 

কেহই বলিয়! দিতে পারেনা । একটি দৃষ্টান্ত দেখুন £__ 
মনে করুন একখানি ট্রেণ ঘণ্টায় ৫* মাইল বেগে ছুটিতেছে। একটি 

যাত্রী তার কামরা হইতে হাজির হইয়! খাবার গাড়িতে (80108 ০৪:) 

যাইতেছে । তার এই চলার গতি কত? সে দেখিলঃ ঘণ্টায় সে ছুই 
মাইল বেগে যাইতেছে। কিন্তু বেল লাইনের ধারে কোন বাড়ির জানালায় 
্লাডাইয়া যদি একটি লোক এই চলন্ত গাড়ির দিকে তাকাইয়। থাকে, তবে সে 

কী দেখিবে? সে দেখিবে লোকটি ৫€* মাইল বেগে যাইতেছে অর্থাৎ 
গাড়ির গতির সমগতিতেই সে চলিতেছে । আবার মঙ্গল গ্রহ হইতে 
দেখিলে দেখা যাইবে পৃথিবীর আঞছ্িক গতির সমগতিতেই অর্থাৎ 

(ঘণ্টায় ১০০০ মাইল ) বেগে লোকটি ছুটিয়া চলিয়াছে। 
লোকটির প্ররুত গতি তাহা হইলে কত ? 

(গ) গতির উপর থাকিলে জময় অস্বাভাবি করূপে খাটে। হুইয় যায় ;-- 

8800955 50৩. 06০1460 €০ 5516 005 ০ 00০ 586611705 ০0: 

9111009 ৮%%1)101) 15 21. 01568100506 1011)5 115176-565215 00100 0106 

৪০121 %902129) 2150 098 001 9০01 010 2. 20016091019 008 0210 

170056 0105০0০8115 0) 005 50560. 0£ 1151)6, 16 ০1 05 

1১86015] ০: 90 €0 03101 0056 605 1900. 00000927185 204 

0201 %/০10 915 9০00. 2৮ 16856 51517665610 96815 210. ৮০৮ 

৬০৪] 06 10011060. 00 095 5110 5০0৮. এ 5০ 188০ ০০ 

88071015,101726 05080010105 0০৬/০৮০] %/০]এ 102 20909106519 

00106055981 1£ 006 00601521015) ০£ 9007 10005269101 70906 

16 0998016 001 %90 6০ 00৮০] 26 1568215 655 ৬৩1০০ 0? 1157, 

[0 7০0 16 900. 100৬০, (0 5%80201, ৪% 99.99999999 667 960 

০৫ 005 ৪১৪০৭ ০ 11812 90901 7156 ৪6০১ 90০ 15586 90 

1008, ১০৮: 01559610) 200 9001 10210091 0195285 ৬111 5 



৯১ মিরাজ কী: 
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ভাবাথ ঃ মনে করুন আপনি 'সিইরিয।স” গ্রহে বেড়াইতে যাইবেন। 

পৃথিবী হইতে সাইরিয়াসের দুরত্ব » আলোক বৎসর, অর্থাৎ ৫৪ লক্ষ-কোটা 
মাইল। অন্য কখায়ঃ যদি আপনি রকেটশিপে যান, তবে জাইনিয়াস 

গ্রহে পৌছিতে পৃথিবীর সমযান্রুদাবে আপনার নয় বৎসর লাগিবে। ফিরিয়া 
আসিতেও আর নয় ব্সর লাগিবে। এত দীর্ঘপ্রবাসে প্রচুর বসাপত্র 
নিশ্চয়ই আপনি সঙ্গে লইতে চাহিবেন। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন হইবে 

না। সময় এত জংকুচিত হইয়া যাইবে ধে, এই ১৮-বৎসর আপনার 
ঘড়িতে ১২১৩ ঘণ্টার বেশি বলিয়া মনে হইবে না। আপনি যদ্দি পৃথিবী 
হইতে সকালবেলায় চা খাইয়া রওয়ানা হন, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌঁছিয়া 
আপনি দুপুরের লাঞ্চ খাইবেন। লাঞ্চ খাইয়াই যদি পৃথিবীর দিকে যাত্রা! 
করেন, তবে গৃহে ফিরিয়া আপনি রাতের খান! ( ডিনার ) খাইতে পারিবেন; 

অর্থাৎ আপনি রাত্রি ৮৯ টায় ফিরিয়া আসিবেন। আপনার বেলায় ত 

এইরূপ। কিন্তু পৃথিবীতে পরিত্যক্ত আপনার স্ত্রী-পুত্র দেখিবে ঃ তাহাদের 

১৮ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহার ইত্যবসরে ৬৫৭টি, 

ডিনার খাইয়! ফেলিয়াছে। 
৮ 



শিশ্বলবী ৯ 

এই সর অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তধ্যের কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত অবাক 
হইবেন। কিন্তু ইসলামের কাছে ইহা কোনই নৃতন কথা নয়। ১৪০০ 
বংসর আগ্সেই পবিস্র কুরআনে সময় সম্বন্ধে আল্লাহ্ ঠিক অনুরূপ কথাই 
বলিয়াছেন, খুন £-- 

তুমি কি ভাবিয়াছ সেই ব্যক্তির কথা যে একটা গ্রামের মধ্য দিয়া 
যাইতেছিল, হঠাৎ সে গ্রামটি ধসিয়া পড়িল। লোকটি বলিল, কিরূপে 

'আল্লাহ, পুনরায় এর অধিবাসীদিগকে জীবিত করিবেন। তখন 

আল্লাহ্ লোকটির মৃত্যু ঘটাইলেন এবং একশত বৎসর সেই অবস্থায় 
রাখিয়া তাহাকে পুনর্জাবিত করিয়া বলিলেন: তুমি কত দিন এইরূপ 
(মৃত) অবস্থায় ছিলে? লোকটি উত্তর দিল; এক দিন বা তারও 

কম। আল্লাহ্ বলিলেন, না, তুমি একশত বৎসর মৃত অবস্থায় ছিলে। 

কিস্ত তোমার খান্চ ও পানীয়ের প্রতি তাকাও; উহা অবিকৃত অবস্থায় 

রহিয়াছে, অথচ তোমার গাধার প্রতি চাহিয়া দেখ । ইহা এই উদ্দেস্রো 

যাহাতে আমি তোমাকে অন্যান্য লোকদের জন্য নিদর্শন করিতে 

পারি। এবং গাধার অস্থিগুলির প্রতি তাকাও, দেখ কি প্রকারে আমি 

লেগুলিরে জুড়ি এবং উহাতে মাংস পরাই। যখন এই ঘটনাগুলি 

তাহাকে স্পষ্ট দেখান হইল, সে বলিয়! উঠিল, আমি বুঝিলাম, নিঃসন্দেহ, 
আল্লাহ সবশক্তিমান ।” _(২ ১২৫৯) 

স্থর! “কাহফে বধিত 'আস্হাব-কাহফের” কাহিনীটিও এখানে স্মরণীয় । 

গুহার মধ্যে সাত ব্যক্তি ৩* বৎসরেরও উদ্ধকাল ঘুমাইয়া ছিল। কিন্ত 
এত দীর্ঘ সময় তাহাদের কাছে এক দিনের বেশি বলিয়৷ মনে হয় নাই 

এই সব সাংকেতিক ঘটন1 হইতে এই মত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, সময় 

জন্বদ্ধে আমাদের ধারণ] বা জ্ঞান আপেক্ষিক (15130৬5)। এক এক 

অবস্থায় সময় এক-এক রূপ ধারণ করে; কাজেই সময় সম্থপ্ধে কাহারও 

ধারণা কাহারও সহিত মিলে না, অন্য কথায় £ সময়ের প্রভাব সকলের উপর 

সমান নহে। এই জন্যই আইন্ট্রাইন বলিয়াছেন যে, ষ্ট্যাঙ্ার্ড টাইম বলিয়া 

কোন টাইম নাই, সব টাইমই লোকাল (%71১616 19 20 56820910 

' 08১ 21] 01006 45 10০৪1 )1 

বন্মতঃ স্থান, কাল, মহাকর্ষ বা গতির প্রশ্ন লইয়। রঙ্গুলুল্লার লশরীরে 
মিরা আর এখন অবিশ্বাম কর! চলে না। বরং অবস্থা এখন এ্রক্সপ 



৯৩ মিরাজ কী? 

াড়াইয়াছে যে, মি'রাজে বিশ্বাস না করিলে বর্তমান যুগের কোন বৈজানিক 
তথ্যই আর বুঝা যাইবে না। এখন নভোভ্রমণের বা গ্রহ-বিহারের 
(ঠভাএ১০০ 2180৮ বা 809০৬-৮০৮৩1-এর ) যুগ আসিঙ্গাছে। 

পৃথিবী হইতে 88০৫-%71এ চড়িয়া বৈজ্ঞানিকেরা, চন্রলোকে এবং 

মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করিবে--ইহাই বিজ্ঞানের নবতম সাধনা । এই “স্পেস্শিপ' 

বা 'রকেটের সঙ্গে 'বুরাকেব কত নিকট সম্বন্ধ! অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, 

'বুরাকেব' কথা বলিলে তাহা ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস হয় আর “রকেটের কথা 
বলিলেই তাহা নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য হইয়! ঈীভায় ! 

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। 
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অর্থাৎ ঃ মনে করুন একট! ফাঁপা চোঙের ভিতরে একটি মান্য পুরিয়া 
আলোকেব বিশ-সহত্রাশের এক ভাগ কম গতিতে উদ্ধে ছুড়িয়া 
দেওয়া হইল। এক বৎসব চলিবাব পর চোঙাটি ঘি কোন তারকার 
আকর্ষণে পড়ে এবং ধূমকেতুব মত সে যদি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া 
আনিয়! পুনরায় সেই চোঙাটিকে পৃথিবীতে নামাইয়া দেয়, তবে লোকটি 

চোঙা হইতে নামিয়া দেখিতে পাইবে তাহার বয়স মাত্র ছুই বৎসর 
বাড়িয়াছে, কিন্তু ইত্যবসরে পৃথিবীর ২০* ব্থদর অতিবাহিত হইয়! 
গিয়াছে। ঠ র্ 

এই ক্পহীন জগতকে দেখিবার জন্যই হষরতকে বস্ত-জগর্ত হইডে বু 
দূরে যাইতে হইয়্াছিল। সে জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের! কী বলিতেছেন। দেখুন ঃ 
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অর্থাৎ; লেই অ-পাথিৰ জগ্রতে সময় বহে না, মহাকর্ষ নীচের দিকে 

টানিয়া নামায় না, পদার্থ বলিক্া সেখানে কিছুই নাই, আলোক 
সেখানে অচল, পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব। কাজেই নৃতন গাঁণত 
আমাদের স্বর্গের প্রচলিত ধারণার কাছেই লইয়া যাইতেছে। 
অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, স্থান ও কাল সন্বদ্ধে আমাদের ভ্রাস্ত 

ধারণাই মিরাজকে বিশ্বাস করিবার প্রধান অন্তরায়। স্থান-কালের ধারণ! 
পরিবতিত হইলেই মিরাজ সম্বন্ধে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহই 
জাগিবে না। 

মিরাজের তাণপর্য 

পুবেই বলিয়াছিঃ জগৎ জুড়িয়া সসীম ও অসীমের লীলা.খল। 
চলিয়াছে; সাস্তের মধ্যে অনস্ত এবং অনন্তের মধ্যে সাস্ত আসিয়া লুকোচুরি 
খেলা করিতেছে । সাস্ত ও*অনন্ত চায় পরম্পবকে উপলব্ধি করিতে। 

মিরাজ হযরতের জীবনে সেই মহা উপলব্ধি। কেবলমাত্র জীমার মধ্যে 

বসিয়া আমর] যখন সসীমকে সত্য করিয়া চিনিতে পারি না, শুধু অঙ্দীমের 
মধো থাকিয়াও সেইরূপ অসীমকে চেন! যায় না। আমরা যখন কোন 

ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকি, তখন ঘরকে কি সত্য করিয়া চিনি? সম্পূর্ণ চেনা 
চিনিতে হইলে ঘরটিকে ভিতর হইতেও দেখিতে হয়, বাহির হইতেও 

দেখিতে হয়। অসীমের পরিপ্রেক্ষণায় সসীমকে না দেখিলে এবং সসীমের 

পরিপ্রেক্ষণায় অনীমকে না দেখিলে কাহারও পরিচয়ই সম্পূর্ণ হয় না। 
অষ্টাকে চিনিবার জন্যই তাই হ্যরতকে সৃষ্টিতে আসিতে হইয়াছিল, আবার 
সথষ্টিকে চিনিবার জন্ত তাই তাহাকে অষ্টার নিকটে মাইতে হইয়াছিল , 
এই জন্যই কৃষ্টি এবং শ্রষ্টা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান একেবারে সম্পর্ণ হুইতে 
পরিয়্াছিল। মি'রাজের ইহাই তাৎপর্য । 

অবশ্ত অপীমকে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এ 

এক অদ্ভুত রছ্স্য। লীমার মাঝেই অসীম তাহার সুর বাজ্জায় রূপ-সাগরের 
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মধ্যেই অয়প-রতন ডুবিয়া থাকে । সেই অপরূপ অগ্নপ ধে কিরূপ, কিরপে 
তাহা বুঝাইব! একই দীমাহীন মহাকালের মধ্যে যেমন দিন-ক্ষণ, সগ্াহ- 
মাস, বৎসর-শতাব্ী এক একটি শ্বতন্ত্র রুপ লইয়া দেখা দেয়, অথচ একে 
একে সকলেই মহাকাল-বক্ষে মিলাইয়া যায়, অসীমের মধ্যে সসীমও ঠিক 
তেমনি করিয়া প্রকাশ পায়। সমুদ্রতরংগ যেমন করিয়া নানা বৈচিত্র 

লীলারিত হইয়া পুনরায় সমূত্রের বুকেই মিলাইয়া যায়, সসীমও তেমনি 
নানারূপে দেখা দিয়া অসীমের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। 

মিঃরাজের সার্থকতা 

মিরাজের সার্থকতা কী? কেহ কেহ এংপ্রশ্ন করিতে পারেন। 

হযরত মুহম্মদ্দের জীবনালোচনার প্রারস্তেই আমরা দাবী করিয়া আসিয়া্ছি 

যে, তিনি হইতেছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ও 

আদর্শ । পাঠক সেই দাবীর কথ! মিরাজ রজনীতে একবার স্মরণ করুন 

এবং মনে মনে চিস্তা কক্ষন £ হযরত বান্তবিকই আমাদের আদর্শ কি না। 

সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাকেই বলি-_যাহার পূর্ণতা বা উৎকর্ষ একেবারে চরম । 
হযরতের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা এই মিরাজ-রজনীতেই লাভ হয় নাই কি? 

এতবড় সত্যোপলন্ধির পর মানুষের আর কী কামনার থাকিতে পারে? 
কী সাধনার থাকিতে পারে? মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার শেষসীমায় গিয়া 
তিনি পৌছিয়াছ্রেন। কাজেই আধ্যাত্মিক জীবনে যখন কাহারও আলোর 
প্রয়োজন হয়, এপথের চরম বিশেষজ্ঞরূপে এই মন্ুভাক্করের চরণ শরণ 

লইতেই হয়। 

স্থান কাল এবং গতির উপব মানুষের যে অপরিসীম শক্তি ও অধিকার 

আছে, জড়-শক্তিকে সে যে অশায়াসে আর্ত করিতে পারে; মান্গষের মধ্যেই 

যে বিরাট অতিমান্ষ ঘুমাইয়া আছে, মিরাজ সেই কথাই প্রমাণ করে। 
আধ্যাত্মিক জগতে হুযরতকে যদ্দি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গণ্য করা 

হয়, তবে স্বতঃসিঙ্বভাবে এ-সিদ্বাস্তও মানিয়া লইতে হয় যে, ইহলোৌকিক 
ব্যাপারেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কারণ ইহজীবনের আদর্শ পরজীবনের 
কল্যাণ দ্বারাই পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কেমন করিনা কোন পথ দিয়া 
চরিলে পরকালে মাচুষের শাশ্বত কল্যাণ হইতে পারে, হযরত তাহা! সম্যক. 
রূপে অবগত ছিলেন। কাঙ্জেই তিনি যেবিধান দিয়া গিক়্াছেদ। তাহ 
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সেই পরযীর্ঘথলাভের সহায়ক না হইয়াই পারেনা। কেমন করিয়া ফোম, 
পথ ধরিয়া গেলে মক্কা! শরীফে পৌছিতে পারা যায়, সে নির্দেশ নিভূলিভাবে 
একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, যিনি নিজে তথায় গিয়াছেন। ধর্মজগতেও 

ঠিক তাই। কেমন করিয়া ভীবনযররা নির্ধাহ করিলে মান্য পরকালে 
অনস্ত নুখ ও শ্রাস্তি লাভ করিতে পারে, তাহা একমাত্র তিনিই বলিয়! 
দিতে পারেন-_-যিনি ব্যক্তিগত আবনে সে-অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন । 

কাজেই, ছুষরত মুহম্মদের নির্দেশিত সমাজ ও রাষ্ট্রবিধান ভভ্রাস্ত না হইয়াই 

পারে না। 

এইখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ধণ 

করি। হ্যরতের "মুহম্মদ এবং “আহমদ নামকরণের উদ্দেশ্ত। ও সার্থকতাও 

এই মিরাজের মধ্যে নিহিত আছেঁ। ণ্চরম-প্রসংশিত (মুহম্মদ ) এবং 

চবম-গ্রশংসাকারী' (আহমদ )-হযরতের এই ছুইটি নাম যে বাস্তবিকই 

সত্য, তাহা কি আজ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে না? মি'রাজ- 

রজনীতে আল্লাহ্ তালা মুহণ্মদকে কি চবম এবং পরম গৌএব দান করেন 

নাই? কোন ফিরিশতা বা কোন পয়গঞ্ঘর যেখানে উঠিতে পাবেন নাই, 

হযরত মুহম্মদ সেখানে উঠিয়াছেন। হ্য়ং ফিরিশতা জিব্রাইলও “সিদ্রাতুল 

মনতাহা' পর্যন্ত গিয়া তরুর্্ধ( উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু হযরত তাহা 

অপেক্ষাও বহু উর্ধে উঠিগ্াছেন এবং অবশেষে আল্লার নৈকট্য লাভ 

করিয়াছেন। তারপর আল্লাহ্ তাহার আপন মহিম1 এবং স্ৃষ্তিলীলার যাবতীর় 

রহস্য তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়! দেখাইয়া দিয়াছেন। এর চেয়ে বড় সম্মান 

বা বড প্রশংসা মানুষ বা পয়গন্ধরের ভাগ্যে আর কী হইতে পারে? পক্ষা- 

স্তরে মুহম্মদ ছাড়া বিশ্বভুবনে আল্লাহ তালার চরম প্রশংসাকারীই বা কে? 

আল্লার চরম প্রশংসা তিনিই করিতে পারেন--ধিনি তাহাকে চরমভাবে 

চিনিয়াছেন। চরমভাবে চিনিতে হইলে চরম নৈকট্যের প্রয়োজন। 

এই চরম নৈকট্য কি একমাত্র মুহল্মদের ভাগোই ঘটে নাই? মুহম্মদের 

পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বর বা কোন মহাপুক্কষ কি অষ্টার এত নিকটে পৌছিতে 

পারিয়্াছেন? কাজেই এফমাত্র মুহম্মদই ঘে আল্লার প্রকৃষ্ট পরিচন্বদাতা 

বা চরম-গ্রশংসাকারী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কী? 

মিরাজের সার্থকতার আর একটা দিকও আছে। হযরতের বিশ্বজনীন 

ক্ূপও এই হিদ্বাজ-রজনীতে প্রকাশ পাইন়াছে। এই ' রাজে বর্তমান, 
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ভূত ও ভবিষ্ততের সহিত হযরতের পরিচয় ঘটিয়াছে। হযরত প্রথমতঃ 
জেরুজালেম গিয়া হযরত দসামুসা-স্থুলায়মানের পুণস্বতিবিজড়িত প্রাচীন 
মস্জিদে ছুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছেন এবং এইক্ধপে জবুর, তাওরাৎ ও 

ইঞ্জিলের সত্যকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তারপর সেখান হইতে বিভিন্ন 
আসমান পরিভ্রমণ করিয়া হযরত আদম, ঈসা, দাউদ, ইব্রাহিম প্রভৃতি 
অতীতের যাবতীয় সত্যপ্রচারকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিম্বাছেন এবং 

তাহাদিগকে সালাম জানাইয়াছেন। তীহারাও হুযরতকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গণ্ধর 
রূপে স্বীকৃতি দিয়্াছেন। অতীতের সমস্ত ধর্মপ্রচারকদিগের সহিত এই 
যে যোগ-স্থাপনা, ইহা হযরতের বিশ্বজনীন রূপেরই এক সুস্পষ্ট পরিচয় 

এব* ইদলামের সনাতনত্বেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ববর্তী সমস্ত পন্নগন্রের 
প্রচারিত সত্যই যে ইসলামের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সকল 
পথ ও মত যে হযরত মুহম্মদের মধ্যে আসিয়াই এক পরম এঁক্যে লয়প্রাঞ্চ 
হইয়াছে মি'রাজেব মধ্য দিয়! সেই কথাটিই আমর! জানিতে পারি । 

মিরাজ আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্য পথেরও সন্ধান দেয়। আমাদিগকে 

অসীম অনন্তের পথে উধাও হইতে হইবে এবং অজানাকে জানিতে হইবে, 
এই বাণীই সে আমাদের কানে কানে বলে। মি'রাজের স্বৃতি অহরহু 

মনে জাগিলে আল্লার অস্তিত্ব এবং তাহার নৈকট্যলাভ সম্বদ্ষেও আমাদের 

ধারণ। নুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়; অসীম অব্যক্ত এবং অনির্চনীয়ের একট! 

ছাপ আপনা-আপনি মনের উপর দাগ কাটিয়া বসে। ফলে আমাদের 
চিন্তা ও কল্পনা উদ্ধমূখীন হয়; জড়জীবনের পংকিলতার মধ্যে আমরা 
নিজদিগকে একেবারে হারাইয়া ফেলি না। বস্তুত; মিরাজ আল্লার ধারণাকে 

এবং আল্লর সহিত মানুষের সম্পর্ককে খাটি ইসলামী রংএ রূপ দেয়। 

নিরাকারের ধ্যান ও ধারণাকে সে সহজ করিয়1 দেয় । 

মিরাজ মানবাত্মার জয় ঘোবণ1 করিয়াছে । আত্মার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
আছে, আল্লার মধ্যে ঘে সে বিলীন হইয়া যাইবে না, চিরকাল সে যে বীচিয়। 

থাকিবে, এই মহাসত্যই গি'রাজের মধ্যে মূর্ত হইয়া! উঠিয়াছে। 
এইখানে ইসলামের জীবন-দর্শন সুন্বররধে পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছে। 

অন্তান্য দর্শনের মতে আল্লাতে বিলীন হইয়া যাওয়াই মানব-জীবনের চরম 
লক্ষ্য । কিন্ত ইসলামের দর্শন অন্যরূপ। আল্লাহ্ মানুষকে নিশ্চিহ করিয়া 

দিতে চান না, অনস্ঞ জীবনে তাঁহাকে বাচাই! রাখিতে চান। আল্লাতে 
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লঙ্প্রাপ্তিই ধরি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ও শেষ পরিণতি হইত, 
তবে রন্ুলুল্লাহ আর মি'রাজ হইতে ছুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতেন না! ইহ 
তারাই বুঝা যায়, আল্লার নৈকট্য লাভ করিয়৷ আমরা তাহার শক্তিতে শত্তি- 
মান হইব বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিজকে বিলীন করিয়া দিবনী। অধিকতর 
শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়া আঙ্িব। গি'রাজে এই 
সত্যই প্রকটিত হইয়াছে। 

ইহাই মি'রাজের স্বরূপ। সন্দেহবাদীরা ইহাকে নিছক কল্পনা বলিতে 
চান বলুন, কিন্তু তাহারা জানিয়া রাখুন) কল্পনারও এখানে একেবারে 

চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে! মানুষের কল্পনা ইহার চেয়ে আর উর্ধে উঠিতে 
পারে না। কাঁজেই কল্পনার দিক দিয়াও ইহা একেবারে অতুলনীয় ।* 

বস্ততঃ যেদিক দিয়াই দৌথ না কেন, মি*রাজ সত্যই এক অপূর্ব ঘটনা। 
এ জদ্বন্ধে চিন্তা করিলেও হৃদয় পবিত্র হয়; মনের দিক চক্রবাল সম্প্রসাবিত 

হইয়। যায়) মানুষের শক্তি ও সস্ভাবন। সম্বন্ধে বুকে বল ও ভরসা জাগে। 
অসীম ও বিরাটের ধারণ! মনের মধ্যে আপনাঁআপনি ঘণীভূত হইয়া উঠে। 

সেই মহামানবের প্রতি শত সহম্রবার দরদ ও সালাম-যিনি সমগ্র 
মানবজাতিকে এমন অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী দান করিরাছেন। 

£ মহাকবি দান্তে (08365) ভাহার 0 ৮206 950505 নামক মহাঁকাবোর 

পরিকল্পনা যে এই মিরাজ হইতেই গ্রহণ করিনাছিলেন, বিশেষজ্ঞের] তাহ! এখন 

মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করিতেছেন। এ সম্বন্ধে যাহারা বিশদরাপে জানিতে চান, তাহারা 
0818961 ১90 নামক বিখাঁতি লেখকের 31800 ৪0৫ 05 101$10৩  092190% 

সাধ প্িকথানা পাঠ করন লেখক | 



পরিচ্ছেদ £ ১০ 

থিওসফী ও মিরা 

এইবার আমরা নৃতন আর একটি দিক দিয়া মি'রাজের জন্তাব্য-অসাস্তাব্য 
বিচার করিব। কিছুদিন যাবত পাশ্চাত্য দেশে "[16050219 নামক 

নৃতন এক অধ্যাত্মবিষ্যার খুবই প্রচলন হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতের 

বহু বিষয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীরা আলোচনা করিয়াছেন এবং কার্ধতও অনেক 

কিছু অলৌকিক ব্যাপার সিদ্ধ করিয়াছেন। সেই 'ধিওসফী'র আলোকে 
মিরাজকে একবার পরীক্ষা করা যাউক। 

'খিওসফী'র মতে মানুষের এই জডদেহই (95081 ০৫১) এক 
মাত্র দেহ নয) স্থল দেহ ছাড়া তাহার আরও তিন প্রকার দেহ আছে; 

যথ।- ৪৪] 00 (জ্যোতিদেহ ), 20008] ০৭ (মানস-দেহ ), এবং 

০9451 10 (নিমিত্বরত্দহ )। এই অ-জড় দেহগুলিকে 2১600 

800]৩, (ইথারিক ডবল) বলা হয়। স্থল দেহের সঙ্গে সঙ্গেই ইথারিক 

দেহ মিশিয়া থাকেযেমন থাকে মোটা পর্দার সাথে সরু পর্দার সুর । 

স্থল দেহ গঠিত হয্ন জড়জগতেব উপাদান দ্বারা--( যেমন মাটি, পানি, 

আগুন, বাতাস ইত্যাদি), আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতিঃ বা ইথার 

দ্বারা। সার্ট, কোট যেমন আমাদের দেহের পোষাক, দেহগুলি তেমনি 

আমাদের আত্মার পোষাক! আসল বস্ত হইল আত্ম বা রুহ) আর দেহ 

তাহার ঘর বা পোষাক। আমরা যেমন প্রয়োজন হইলে মোটা পোষাক 
ছাঁডিয়া পাতলা বা হাল্ক! পোষাক পরি; আত্মাও তেমনি প্রয়োজন বোধে 

স্থল ছাড়িয়া সুক্্ম দেহ ধারণ করে। নিদ্রাকালে স্থল দেহ যখন ঘুমায়, 

আত্মা তখন ইথারিক দেহ ধারণ করিম্বা আধ্যাত্মিক জগতে ঘুরিয়। বেড়ায়। 
সব দ্েহই আত্মার বশ। যে মানুষের আত্মিক শক্তি যত প্রবল, সে তত 

সহজেই দেহগুলিকে বশ করিতে পারে। ইচ্ছ। ককিলে সে যে-কোন দেহ 
ধারণ করিয়। নিজকার্ধ সাধন করিতে পারে। জড়দেছের জাগ্রত 'অবস্থাতেও 

সে অপর যেকোন দেহ লইয়া! সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমত| রাখে। খই. 

শুক্ম দেহকে ইচ্ছা! করিলে সে অপরের দৃ্টিগোচরও করাইতে পারে। এই 



বিশ্বনবী ্ ১৩৮ 

জন্তই একই সময়ে একই মানুষ ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় তাহার নিজের 
চেহারাগ্ধ অস্ত্র দেখা দিতে পারে। কেমন করিয়া পারে তাহা খিওসফীর 

ভাষাতেই শুন : 
৮] 809 79519010062 01096:৮০0 91150 13 12000) 10015 ৫০৮০10১64৯ 

8৪ 006 911১0 43 20005601990 ০ 60006102170 015 53081 ০11৫. 

৪100 00 892 0১০ 29691 1009 (01 0080 1984100996১ 16 /11] 106 526 

0796 1১20 01৩ 015551021] 0০৫ 5০9৪ 6০ 81560 8170 ৮0০ 85051 

2009 8119 0৫৮ 0৫10 ৮০ 118৮৩ 06 2922 101109616 1060015 03 11 

01] ০01১9010015815699 ) 01১6 29091 1১00 19 ০168119  00801050 00 

062101615 015971560, 1022111)6  111.61655 ০0৫ 05627217210 0136 

17891 19 2015 0০ 09৩ 1 85 ৪. ৮০1)1016--2. ৮61)101৩ নিত 10)0016 ০00 

৬6101200002 036 01991081.---081 82017150019, 5৮ 4৯১17016 

06582, 0. 49, 

অর্থাৎ :-_জ্যোতির্দেহে লইয়া আধ্যাত্মিক জগতের কার্ধক্ষম যদ্দি কোন 
ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার স্থল দেহ যখন ঘুমায় 
এবং জ্যোতির্দেহ লইয়া সে যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখন আসল 
মানুষটাই জজ্ঞানেআমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়) জ্ঞযেতির্দেহটি সেই 
মানুষটিরই হুবহু প্রতিকৃতি লইয়া পরিষ্কারভাবে ফুটিগ্ন। উঠে। মানুষটি 
তখন সেই দেহকেই তাহার বাহনন্বরূপ ব্যবহার করে। এই বাহন 
স্থল দেহের বাহন অপেক্ষা শতগুণে সুবিধাজনক । 

বল! বাহুল্য, এই বিচ্ছির স্থল দেহেরও তাহাতে কোন অন্বিধা হয় 

না, জ্যোতির্দেহের সহিত তাহার যোগন্থব্র অঙ্কুর থাকে। এই জ্যোতির্দেহ 

লইয়া মানুষ ঘে'কোন সমদ্মে যেকোন দূরবতাঁ স্থানে অপর কাহারও সম্মুখে 
উদয় হইতে পারে £ 

৮/৯ 02800 9150 1099 ০01010155 2095025 055] 656 2৪৮21 

৮০৫৮ ০29১ ০£ ০0096, 168৮6 022 012551091 86 8135 00296 2190 

৪০ ৮০ ও. 2160 ও ৪ 019691005, 16 00579519000 0335 ড18150 06 

08517505220 2. 65 1055 26551010920 8802] 85106) 1১5 ৮/111 ৪৮০ 1১25 

56501588051 0০০5 : 16105 90010 ও 25100100870 5112005 

6698 1985 %61১1০15 05 40857105 1269 26 হি ৮15৩ 80008001288 



১০১ খিওসকী ও সি'রাজ 
৪8009901985 [98160016501 01781081108 200. 0338 109, 

1791122 9082016617 (0 20865 1005616 5180515 6০ 08951091 

81813৮. 1010 2 0১, 55. 
অর্থাৎঃ কোন ব্যক্তি দি তাহার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে 

তবে সে যেকোন সময়ে তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী 
কোন বন্ধুর সন্ধে দেখা দিতে পার়ে। বন্ধুটর জ্যোতিদুর্টি যদি 
খুব প্রথর থাকে, তবে সে তাহাকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, যদি 
তাহা না হয়, তবে আগন্তক তখন তাহার চতুম্পার্খস্থ জড়প্ররৃতি 
হইতে কিছুকিছু জড় উপাদান আকর্ষণ করিয়া এমন ভাবে ঘনীভূত 
হইয়! দাড়ায় যে, তখন তাহার বন্ধু তাহাকে চর্মচক্ষেই চিনিতে পা:রে। 
জ্যোতিদেহ (58৮91 ০4১) অপেক্ষা মানস-দেহ (22676510০45) 

আরও ক্ষমতাশালী । এই দেহ লইয়া মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চন্তরে 
বিচরণ করিতে পারে £ 

40106 1021 98101005 1015 10115070505 2000 11055569506 100005611, 

51381065 6 160 1085 0910 117)0885 210 11006517659 200. 15 0351 12 

165 (50000 20 2105015] 00৫9) 265 6০ 00৪৮5755005 00155 

019069 26 9111 800 10192 80192101010 0106 0:420915 11001156028 

0: 12090,7770010, 

অর্থাৎ £ মানসদেহ ধারণের ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি তাহার মানসমৃতিকে নিজের 

আক্ৃতিবিশিষ্ট করিয়া লয়। এই কৃত্রিম দেহ লইম্জা সে তখন 
যদৃচ্ছাক্রমে অআ্রিতুবন বিহার করিতে পারে এবং মানুষের সাধারণ 

ক্ষমতার সীমারেখার উর্ধে চলিয়া যায়। 
এহেন শক্তিসম্পন্ধ মানুষের কাছে পদার্থ বা স্থানকালের (7967, 

80809 ৪10 1296) কোন বাধা-বন্ধন থাকে না £ 

“17 0015 ৪9, 259660 0006 810. 50805 815. 50101327650 ৪0৫ 

02101519 06836 10 €%150 00: 5০ 001950 2092-71010, 

'অর্থাৎ£ এই উপায়ে জড়, কাল এবং স্থানকে সে জয় করে; তাহার 

কাছে কোন বাধাই আর থাকে না। 
এই অবস্থায় তাহার গতিশক্তিও অস্বাভাবিক রূপে বাড়িয়া যায় £ 
শার9৩০10108 20 005 ৮০ 9০৫5 255০ ৪ 00৪৮ 99 508০6. 



বিশ্বনবী ১০৭ 

9:00 076 298 195. 8813 69 6. 08০008119  ০0:036160 0 
910)০080 006 008 1005 155 15 78551705 0১:08 809০৪, 16 3৪ 

78992002938]. ৪০ 2৪010190১90 005 0০৬6 6০ 01106 10603 

22000 01600. 05 1096 41 000085 05% 21565650. 215156৩7. ৪ 

01902 075 100103616 20610110513 01060 00581050062: 21] 0596 

15 1)6810 19 136810. 26 2 517516 10007659101) ):8806) 10086651 এনে 

0006) ৪9 10051010106 10৬6: ০9]0, 17855 01592681760, 

56000101006 170 10171851 61565 10 (176 15০100581170৬--71619, 

অর্থাৎ: জ্যোতিদেহে ভ্রমণ এত ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন হয় যে স্থানকাল 

প্রকৃতপক্ষে হার মানে; কারণ যদিও সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে 

স্থানকে অতিগ্রম করিয়া সে চলিতেছে, তনু তাহার গতিবেগ এত 

ক্ষিগ্র হয় যে, বন্ধু হইতে বন্ধুকে পার্থকা কবিবাব তাহার আর ক্ষমতা 

থাকে না। যাহা কিছু দেখিতে হয়, এক নিমিষেই দেখে, যাহা কিছু 

শুনিতে হয়, এক নিমিষেই শুনে, নিয়জগতের স্থান,। কাল এবং 

পদার্থ তধন দুরীভূত হয় এবং সেই চিরবর্তমানের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ 

বিলীন হইয়া যায়। 

এইবার পাঠক মিরাজের কথ! আর একবার ভাবুন। সাধারণ মানুষের 

পক্ষেই যখন এতটা সম্ভব, তখন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর এবং আল্লার 

র্ছলের পক্ষে সশরীরে মি'রাজ করিতে যাওয়া অসম্ভব কিসে? 

অন্বাভাবিকতার গৌহাই দিয়া এতদিন যাহারা শারীরিক মি'রাজকে 
অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, আশা করি এবার তাহারা 

নৃতন ভাবে চিন্ত। করিবেন। 
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'মুহম্মাদ' ও 'আছু.মদ' নাম কি লার্থক হইয়াছে? 

এই পুস্তকের প্রারস্তেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, বিশ্বনবী মুহম্মদের জীবন, 
এবং কাধ কতদূর সফল হইয়াছে তাহার বিচার হইবে--তাহার 'মুহশ্?, ও 
“'আহমদ' নামের সার্থকতা দেখিয়া) অন্য কথায়: তিনি সত্যই 'ুহ্মণ 
( চরম-প্রশংসিত) এবং “আহমদ? (চরম-প্রশংসাকারী ) ছিলেন কিনা--_ 
এই বিচারই হইবে তাহার মূল্যনিরপণের কট্টিপাথর। একথাও বলিয়া 
রাখিয়াছি, “চরমপ্রশংসিত' হইতে হইলেই তাহাকে চরম-পুর্ণ বা আদর্শ 
হইতে হয়, কেননা চরম-পূর্ণ বা আদর্শ না হইলে কেহ কখনও চরম- 
প্রশংসিত হইতে পারে না। কাজেই কাল্লাহ. যখন মুইন্মমকে চরম- 
প্রশংসিত আখ্যা দিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, মুহম্মদ ছিলেন আল্লার 
শ্রেষ্ট সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আল্লাহতালা মুহম্মদ্কে 'আহম? অর্থাৎ চরম- 

ংসাকারী বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই কথাই বুঝা 
যায় যে, মুহম্মদ আল্লার যে-প্রশংসা1 করিয়াছেন, অর্থাৎ আঙ্লাকে তিনি যেরূপ 

চিনিয়াছেন এবং আল্লার যে-পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা মানুষের পক্ষে 
একেবারে চরম বা চুড়ান্ত হইয়াছে, অন্য কথায় উহাই আমাদের নিকট 

আল্লার একমাত্র সত্য ও সম্পূর্ণ পরিচয়। 

এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে £ তবে কি হযরত মুহম্মদের পুর্বে অন্য 

কেহই জাল্লাকে সঠিক ভাবে চিনিতে পারেন নাই, অথবা৷ আল্লাহ কি অন্য 

কাহারও নিকটই সম্পূর্ণ আত্মপরিচয় দেন নাই? বেদ-উপনিষদ, জিন্দাবেস্তা 
জবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে আল্লার যে-পরিচয় আমরা পাইয়াছি, 
তাহা কি সত্য নয়? উত্তরঃ সে পরিচয় অনেকাংশে সত্য বটে, তবে 

সম্পূর্ণ ও ব্যাপক নয়, তাহা আংশিক। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন ; হযরত 

মুহম্মদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এক ব্যক্তি বলিল; প্হযরত মুহম্মদের 
পিতার নাম আবদুললাহ । ৫৭* খুষ্টাকে তিনি মন্ধা নগরে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন।” আর এক ব্যক্তি বলিল: “হযরত মুহম্মদের পিতার নাম 

আবছুন্বাু এবং মাতার নাম আমিনা । তিনি ৫৭* খুষ্টান্ছে ১২ই রবিউল, 
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আউয়াল, সোমবার, তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি শেষ নবী. 
ছিলেন” তৃতীয় ব্যক্তি বলিল; *্হযরত মুহম্মদ ৫৭* খুষটা্বে ১২ই. 
রবিউল আউয়াল সোমবার গ্ুবেহ, সাদিকের সময় মকা নগরে জক 
গ্রহণ করেন। . তাহার পিতার নাম আবছুল্লাহ,। মাতার নাম আমিনা । জন্মের 

ছয় মাস পূর্বেই তাঁহার পিতা ইন্তিকাল করেন। কাজেই ত্বাহার দাদা আবছুল 
মূতালিব তাহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। ধাত্রী হালিমার 

নিকট তাহার শৈশব অতিবাহিত হয়.*ইত্যাদি ইত্যাদি” এইরূপ ভাবে 
পরিচয়ের গণ্ভীকে ধীরে ধীরে বাড়াইয়। এমন অবস্থায় আনা যায় যে, তখন 

হযরত মুহম্মদ .সন্বন্ধে জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। তাহার জন্ম, 
বংশ-পরিচয়, শিক্ষা, কার্ধ, প্রতিভা, চরিত্র, মহিমা ইত্যাদি সমন্তই নিঃশেষিত 
রূপে বলা হইলে তবেই বলা যায় যে, সেই পরিচয় সম্পূর্ণ এবং চরম। 
আল্লার পরিচয় সন্বদ্ধেও ঠিক তাই। হযরত মুহম্মদের পূর্বে যাহারা আল্লাকে 
চিনিয়াছিলেন এবং চিনাইয়াছিলেন, তাহাদের পরিচয় পুর্ণ ছিল না, অনেক 
ক্ষেত্রে সত্যও ছিল না। কিন্তু হযরত মুহম্মদ আল্লার যে-পরিচয় দিয়াছেন, 

তাহা মানুষের জন্য একেবারে সঠিক এবং সম্পূর্ণ । 
যাহাই হউক, আমাদিগকে এখন বিচার করিতে হইতেছে £ হযরত 

সত্যই মুহম্মদ" এবং “আহ্মদ' ছিলেন কিনা। অন্য কথায়; আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে £ (৯) হযরত আদর্শ সৃষ্টি কিনা; (২) হযরতের প্রদত্ত 

আল্লা-পরিচিতি সবশ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ কিনা। এই ছুইটি পরীক্ষায় তিনি 
যদি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তবেই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অক্ষর থাকে। 

আমরা এখন মেই বিচারেই প্রবৃত্ত হইব। 
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মুহষ্মদ 'নুছম্মদ' ছিলেন কিন! ? 

মুহম্মদ নুহস্ম' ছিলেন কিনা, অনা কথায় তিনি আদর্শ বা শ্রেঠ কৃষ্টি 
কিনা, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে দুই উপায়ে তাহা দস্তব, (১) যুকিজান 
ও * শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি হবার ভাবগত ভাবে (৪2)5০61/615 ), (২) 
জীবনের ঘটনাবলীব ছারা বন্তগত ভারে (০৮1০০০৮৩ )। আমরা 

স্ভাবগত ভাবেই প্রথম অগ্রসর হইব £ 

(৯) ভাবগত ভাবে 

সর্বপ্রথম একটি কথা আমাদিগকে জানিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ কাহাকে 

বলিব? শ্রেষ্টত্বেব সংজ্ঞাকি? ম|পকাঠি কী? 

বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আছে সত, 
সুন্দর এবং মংগলের ধারণা । প্রকৃত শ্রেষ্ঠ হইতে হইলে তাহাকে সত্য 

হইতে হয়, নুন্বর হইতে হয় এবং মংগল হইতে হয়। এই তিনটি কষ্টি- 
পাথরে যাচাই করিয়াই আমর! শেষ্ঠত্বেব বিচাব কবি। যে যতখানি অত্য, 
যতখানি সুন্দর, যতখানি মংগল, সে ততখানি শ্রেষ্ঠ। 

অপূর্ণতাই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিপন্থী। শ্রেষ্ঠ হইতে হইলেই 
তাহাকে সর্বপ্রকারে পূর্ণ হইতে হয়। কিন্তু এরপ পুর্ণ হওয়৷ কোন 
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই যর্দি কেহ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ থাকে, তবে 

সে হইতেছে সত্য, সুন্দর ও মংগলের চিরণিলয়- সকল পরিপুর্ণতার এক- 
মাত্র অধিকারী-__সেই পরমপূর্ণ আল্লাহ্। তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের 
একমাত্র গ্রব আদর্শ। এই আদর্শের পাশে আনিয়াই আমরা অন্য সকলের 

শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করিয়া থাকি। 
তাহা হইলে একথা এখন সুম্পষ্ট যে, আল্লাহ্ যখন আমাদের সকল 

শ্রেষ্ঠত্বের চিরন্তন আদর্শ, তখন অন্য যে-কেহই আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ হইতে 
চেষ্টা করুক ন1 কেন, আল্লার গুগাবলীই তাহাকে আয়ত্ব করিতে হইবে। 

ইহা ছাড়া শ্রেঠ হইবার অনা কোন পন্থা! নাই। এই জন্যই হযরত 
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মুহন্ম? সকল মানুষকে আল্লার গুণাবলী অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন £ 

“তাখাল্লাক্ষু বি আখলাকিল্লাহ ” 

অর্থাৎ ঃ তোমরা আল্লার গুণাবলীর অনুকরণ কর। 

অতএব আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, যিনি আল্লার 

গুণাবলীর যতটা অনুকরণ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ আল্লার যত নৈকট্লাভ- 
করিবেন, তিনিই হইবেন আমাদের মধ্যে তত শ্রেষ্ঠ বা আদশস্থানী্ এবং 

হ্যঙির মধ্যে লব চেয়ে যিনি আল্লার নিকটবর্তী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, 
তিনিই হইৰেন আমাদের সকলের অন্করণীয়। কাজেই হযরত মুহম্মদকে 
যদি আমরা আমার্দের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়। দাবী করি, তবে আমার্দিগকে 

দেখাইতে হইবে যে তিনিই আল্লার গুণাবলীকে সবাপেক্ষা অধিক আয়ত্ত 

করিয়াছেন, অন্য কথায়: তিনিই আল্লার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ 

করিয়াছেন। 

কিন্তু এঁবিচারের সাষর্য আমাদের খুব বেশি নাই। আল্লার গুণাবলী 

কে সবাপেক্ষ। বেশি আত্বত্ব করিয়াছে, অথবা কে তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক 

নিকটবতা। হইয়াছে, সে কথা আমরা কেমন করিয়া বলিব? এ-যোগ্াতার 

সার্টিফিকেট দিবার একমাত্র অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ্ । কাজেই এ-সন্বন্কে 
স্বয়ং আল্লাহ কী বলিতেছেন, সর্বাগ্রে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে 

হুইবে। 

মি'রাজ-রজনীর ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ পাক তাহার প্রি 
র্থল সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন £ 

«অতঃপর তিনি (মুহম্মদ ) আল্লার নিকটবর্তা হইলেন এবং বিনীত 
হইলেন, ছুটি ধনুকের জ্যা অথবা তদপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী হইলেন ।” 

-(৫৩ ১ ৮-৯) 

উপরোক্ত আয়াত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হযরতই সবাপেক্ষা 

আল্লার নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। দুইটি ধনুকের জ্যা একটি 

আরবী প্রবাবাক্য, ঘনিটতম নৈকট্যই হুইতেছে উহার তাৎপর্ধ। কাজেই 

হষরত মুহম্মদ যদি আল্লার ঘনিষ্টতম নৈকট্যই লাভ করিয়া থাকেন, তবে 
নিশ্যয়ই বুঝিতে হইবে যে, তিনিই ছিলেন আম্ার সবশ্রেষ্ঠ স্ঠি; অন্য 

কথায্স £ তিনিই স্থষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য, সর্বাপেক্ষা শুনদর এবং 
সর্বাপেক্ষা! মগল। বলা বাহুল্য বিশ্বনবীর মধ্যে আমর] এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই 



১০৭ মুহদ্মদ “মুহল্মদ' ছিলেন কিনা ? 
পরিপূর্ণ রূপে দেখিতে পাই। তিনি প্ররুতই ছিলেন সতা, স্সুন্দর 
মংগলের আধার। তিনি যে সত্য ছিলেন তার ; প্রমাণ; আপামর 

সাধাপ়্ণের নিকট তিনি “আল্-আমিন্ বা সত্যময় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 

তিনি যে সুন্বর ছিলেন, তার প্রমাণ £ আল্লাহ্, তাহাকে “গস্ওয়াতুন্ হাসানা 

( অর্থাৎ নুন্দরের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ) বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। আর তিনি ষে 
মংগল ছিলেন, তার প্রমাণ £ তিনি ছিলেন “রহ্মতুল্লিল্ আলামিন” অর্থাৎ 

সমগ্র বিশ্বের মৃতিমান কল্যাণ বা আশীর্বাদ। বস্ততঃ বিশ্বমানবের মুক্তি 
ও কল্যাণই ছিল তার সমগ্র জীবনের একমাত্র সাধন] । 

কাজেই দেখ| যাইতেছে, হ্ধরত ছিলেন সত্য, সুন্দর ও মংগলের 

মৃক্তিমান আদর্শ। আল্লার নৈকট্যলাভের ইহাই হইল গৃঢ় তাৎপর্য্য। 
কিন্ত কাহারও নৈকট্য লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ কাহারও আদর্শের 

অনুকরণ করিতে হইলে, একজন শিক্ষক বা পথগ্দর্শকের প্রয়োজন হয় 

নিশ্চয়ই । হযরতের শিক্ষক বা পথপ্রদর্শক কে ছিলেন? এপ্রশ্ধ এখানে 

উঠ] স্বাভাবিক ! 

আল্লাহ নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন £ 

“অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাহাকে (মুহম্মদকে ) শিক্ষা 

দিয়াছেন ।_-( ৫৩৫) 

মানুষ নয়, ফিরিশতা নয়, স্বয়ং আল্লাই হইতেছেন হযরতের শিক্ষক। 

কাজেই, এ-শিক্ষা নিভূলি এবং সম্পূর্ণ না হইয়াই পারে ন1। কোন শিল্পী 
নিজেই একটা মডেল বা আদর্শ স্থাপন করিয়া নিজেই যদি তাহার রচনা 
কৌশল তাহার শিষ্ককে শিখইয়া দেন, তবেই সে-শিল্ত গুরুর অনুরূপ 

হইতে পারে, অন্যথায় নয়। বিশ্বশিল্পী আল্লাহ্ তাই তীহার প্রিয় হাবিবকে 
নিজে শিক্ষা দিয়াছেন । অন্য কোন মানুষের নিদেশ বা শিক্ষান্রমে যদি 

রস্থুলুল্লাহ্ তাহার জীবন-শিল্প রচনা করিতে যাইতেন, তবে তাহা কিছুতেই 
নিতূর্ল বা সম্পূর্ণ হইতে পারিশ না, কারণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি লইয়া 
কোন মানুষই নিতূর্প পুর্ণ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। এই জন্তই ত 
হযরত ছিলেন উম্মি অর্থাৎ নিরক্ষর | তিনি যে জগতের কাহারও নিক্ষট 

হইতে শিক্ষা লভি করেন নাই, ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ | আল্লাহ, 
নিজেই হঘরত মুহম্ম্কে শিক্ষা দিয়া পরিপূর্ণ জআদর্শরূপে আমাদের সুখে 

ড় করাইবেন বলিয়াই তাহাকে “উশ্িৎ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন 
স্ভ) ঞ 



বিশ্বনবী ৯৩১ 

মানুষের নিকট হুইতভে কোন-কিছু শিক্ষা লাভ করা বিশ্বগুরুর পক্ষে শোস্তা 
পায় না। 

অতএব, দেখা যাইতেছে, স্বয়ং আল্লাই ছিলেন হধরত মুহম্মদের শিক্ষা 
দাতা, এবং এই কারণেই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ ও নিখৃ'ৎ হইতে পারিয়াছিল। 

হযরত যে সত্যসত্যই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আল্লাও 
লুম্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছেন ২ 

“শক্তির অধিকারী তিনি (আল্লাহ্), কাজেই তিনি (মুহম্মদ ) পূর্ণত। 

লাভ করিলেন ?--(৫৩ 2৬) 

অতএব, যিনি পুর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি যে আমাদের আদর্শ 

হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহে কী? আল্লাহ. তাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণ। 

করিতেছেন ঃ 

“নিশ্চয়ই আল্লার বন্থুলের মধ্যে তোমাদের জন্য জবোত্তম আদর্শ 

রহিয়াছে । --€৩৩ £ ২১) 

তিনি যে আমাদের পথপ্রদশক, সতর্ককারী এবং পথের আলোক-ন্বরূপ 

তাহাও আল্লাহ্ বলিযা দ্িতেছেন £ 

“হে স্থল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীম্বরূপ, সংবাদ- 

দাতান্ববপ এবং সতর্কক্রীম্বদূপ এবং আলার দিকে আকর্ষণকারী 

স্বরূপ এবং আলোক-বিচ্ছুরণকারী মশাল ত্বরূপ*।» _(৩৩ ই ৪৫-৪৬) 

তাহা হইলে স্বয়ং আলার স্বীকারোক্তি হইতেই আমর দেখিতে পাইতেছি 

যে, হযরত মুহম্মদ ছিলেন আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ স্ষ্টি এবং নিথিল বিশ্বের পরি- 

পূর্ণ আদর্শ বা পবপ্রদশক। 

তা যদি হয়, তবে এ-কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, হযরত মুহম্মদ 
বিশ্বনিখিলের জন্য একটা মুত্তিমান করুণা বাঁ আশীরবাদও বটেন। দিশা 

হারা মানুষ, সীমাবদ্ধ তার জ্ঞাণ, পদে পদে ভ্রান্তি, পদে পদে প্রলোভন ; 

পথ অতি বন্ধুর, আলো নাই, সাথী নাই - সবৌপরি শয়তান তার প্রকাশ্য 
ছুশমন্ ! কেমন করিয়া সে তাহার লক্ষাস্থলে পৌছিবে! সে চায় তাই 
একজন উপযুক্ত পথগ্রদর্শকের সাহায্য__চায় একটা নিখুৎ আদর্শ-_যাহার 
পদাংক অন্থসরণ করিয়া সে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে! এক্সপ 
একটা বিশ্বজনীন ঞুব আরশ ভ্রান্ত মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রয়োজন। 
আ্ুতরাং সেরপ আদশ যদি মিলে, তবে তাহাকে স্ষ্টির বুকে আল্লার-দেওয়া 



১০৯ যুহল্মদ “মুহম্মদ? ছিলেন কিনা ? 

একটা মৃতিমান করুণা বা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী বলাষায়? আশ্চর্যের 
বিষয়, আল্লাহ্ হ্যরতকে ঠিক এই বেশেই আমার্দিগের নিকট পাঠাইয়াছেন 
বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন £ 

"এবং আমরা তাহাকে (মুহম্সদকে ) নিখিল বিশ্বের জন্য মৃতিমান 
করুণান্বরূপ পাঠাইয়াছি 1”_-€২৯ £ ১০৭) 

এইরূপে যেদ্দিক দিয়াই দেখি না কেন, আমরা দেখিতে পাইতেছি-_- 
হযরত মুহম্মদ আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও পরিপূর্ণ আশীরবাদ। কাজেই, আমাদের 
জীবন ত্াহারই অনুকরণে গঠিত করিতে হইবে । কিন্তু জন্দেহবাদী প্রশ্ন 

করিবেন £ আদর্শের মধ্যে যদ ত্রুটি থাকে? তবে ত আমাদের জীবন- 

গঠনও ত্রুটিপূর্ণ হইবে! কাজেই আমাদের আদর্শ নিভূর্ল ও চিরনির্ভরযোগ্য 
কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের স্থিরনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন! এ জম্বন্ধে আল্লাহ, 
কী বলিতেছেন, দেখুন £ 

“তোমাদের বন্ধু (মুহম্মদ) কখনও তুল করেন না, বা কখনও 

অকাধকরী হন না” --৫৩২ ২) 

ইহার তাৎপর্য এই যে, হ্যরত মুহম্মদ চির-অভ্রাস্ত এবং চিরনির্ভরযোগ্য 
আদর্শ। হযরত যদি চির-অভ্রান্তই হন, তবে ইহা দ্বার! এ-কথাও বলা 
যায় যে, তিনি “মাস্থ্ম' বা চির-নিষ্পাপ; কেনন! ভূল-ভ্রান্তি বা ক্রাট- 

বিচ্যুতি হইতেই হয় পাপের জন্ম। যিনি কখনও ভুল করেন না, তিনি 
নিশ্চয়ই চির-মিষ্পাপ। 

কিন্তু এই চির-নিষ্পাপ হওয়া ত সহজ কথা নয»! মানুষ কিরূপে 

চির-নিষ্পাপ হইতে পারে? এরূপ হওয়া তখনই জন্তব হয়, যখন কাহারও 

বচন ও কর্ম. ধ্যান ও ধারণা, সেই চিরপবিত্র আল্লার দ্বারা চালিত হয় । 

বিশ্বনবার বেলায় আমর1 ঠিক তাহাই পাইতেছি। তিনি নিজে কিছুই করেন 

নাই বা বলেন নাই। সারাটি জীবনই তার আল্লার ইংগিতে চালিত হইয়াছে; 
আল্লাহ যেরূপ নির্দেশ দিয়াছেন, তিনি সেইকপই চলিয়াছেন বা বলিয়াছেন ঃ 

তিনি (মৃহম্মদ) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না।” 6৩৩) 

অন্যত্র £-_ 

“তাহারা (পর়গন্ঘরগণ) তাহাকে (আল্লাকে) অতিক্রম করিম! কোন 

কথা বলেন না এবং কেবলমাত্র আল্লার আদেশান্সারেই সমস্ত কার্ধ 
করেন ।।” - (২৯ ১ ২৭) 



বিশ্বনবী ১১৬ 

অতএব আমরা এবার চূড়ানস্তরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, নিখিল বিশ্বের 

সবশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইবার সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য আছে হযরত মুহম্মক্বের 
মধ্যে। ৃ 

হযরত মুহম্ম্কে আমরা নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিলাম ! 
কিন্তু এ-কথা ব্লিলে ইহাই বুঝা! যায় যে, আল্লার পরেই হইতেছে মুহম্মদের 
স্থান; অর্থাৎ আল্লাহ্ ও মুহম্মদের মধ্যে আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাই। 

অন্য কথায় £ মুহণ্মদই হইতেছেন আল্লার প্রতিনিধি (০6:০5 ) বা 

খলিফা । 

এদিক দিয়াও আল্লাহ্ আমাদিগকে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ দেন 

নাই। হযরতকে তিনি তাহার প্রতিনিধি (খলিফা) রূপেই পাঠাইয়াছেন, 

বলিন্না ঘোষণা করিতেছেন । 

হযরত আদমকে স্থ্টি করিবার প্রাকালে আল্লাহ এবং ফিরিশ তাদিগের 

মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, পাঠক তাহা! এখানে স্মরণ করুন। আল্লাহ 
বলিতেছেন £ 

“এবং যখন তোমার প্রভু ফিরিশতার্দিগকে বলিলেন, আমি দুনিয়াতে 
আমার খলিফা পাঠাইব, তখন ফিরিশতার1 বলিল ঃ সে কি! আপনি 

কি দুনিয়াতে এমন জীব পাঠাইবেন যাহারা ঝগড়াঁফাসাদ ও খুন- 

খারাবি করিবে? আমরাই ত আপনার পবিত্রতার গুণগান করিতেছি! 

তখন আল্লাহ্ বলিলেন £ নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি তোমরা তাহা 

জান না।” _(২২ ৩০) 
এধানে সাধারণ মানুষ বা আদমকেই খলিফা! বলা হইয়াছে বলিয়া মনে 

হয়; কিন্তু গুঢ় অর্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, হযরত, 
মুহন্মদকেই ইংগিত করা হইয়াছে । “আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা 

জান না” একথার গুড় রহম্ত এই । আমরা যখন বলিঃ “পানি আমাদের, 

জীবন ধারণের উপায়» তখন যেমন আদর্শ পানিকেই বুঝি, দৃষিত পানিকে 
বুঝি না, সেইরূপ মানুষকে খলিফা বলিলে আদর্শ মান্যকেই বুঝায়, নিকষ 
বা পশুপ্রকৃতির মানুষকে বুঝায় না। সেই আদর্শমান্ষই যখন হ্যরজ্, 

খুম্মদ, তখন তিনিই হইতেছেন আল্লার খলিফা! ঝা প্রতিনিধি ! 
একটি হাদিস হইতেও আমাদের এই কথার সমর্থন মিলে £__ 

“আবু হোরায়রা বলিতেছেন : লোকে জিজ্ঞাসা করিল, হে রনুলক্ 



১১১ মুহম্মদ “মুহম্মদ' ছিলেন কিন! £ 

আল্লাহ আপনাকে কখন্ নবুয়ত দান করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন £ 
আদম যখন রুহ এবং দেহের মধ্যবর্তাঁ ছিলেন, অর্থাৎ আদমের যখন স্ষ্টিই 
হয় নাই" ইহা দ্বারাই বুঝ! যায়, হযরতই দেই খলিফা বা প্রতিনিধি 
এবং ইহারই প্রেরণের ইংগিত আল্লাহ ফিরিশ.তাদিগের নিকট দিয়াছিলেন। 

কথা উঠিতে পারে £ হযরত মুহন্মদই যদি সেই প্রতিনিধি হন, তবে 

তাহার পুববর্তী পর্নগন্বরগণ ? তাহাদের অপেক্ষা তবে কি তিনি শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন ? 

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কী বলিতেছেন, দেখুন £__ 

“এবং নিশ্চয়ই আমর! কোন কোন পয়গন্বরকে কোন কোন পয়গস্ধর 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিয়াছি।” (১৭১৫৫) 

বল। বাহুল্য, এখানে হযরত মুহন্মদকেই যে নির্দেশ করা হইয়াছে, লে- 
সম্বন্ধে সকল তফ সীরকাবই একমত 

হযরত মুহম্মদ যে অন্যান্ত পয়গন্রদিগের অপেক্ষা সত্যই শ্রেষ্ট ছিলেন 

এবং তাহার মধ্যে যে কোনরূপ ক্রুটি-বিচ্যুতি বা অপূর্ণতা ছিল না, তাহার 
আর এক প্রমাণ এই যে, সমস্ত পযগঞ্থরের মধ্যে তিনিকু ছিলেন একমাত্র 
ন্ুলুল্লাহ*! সকল পয়গ্ধরই নবী ছিলেন বটে, সির: তাহাদের কেহই 
“রন্ুলুল্লাহ্, নামে অভিহিত হন নাই। হযরত আ বলা হইয়াছে £ 
“আদম সফিউল্লাহ, হযরত নৃহকে বল হইয়াছে নুহ নবীউল্লাহ+ হযরত 

ইব্রাহিমকে বলা হইয়াছে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্% হযরত ইসমাঈলকে ধল্। 
হইয়াছে “ইসমাইল জবিহ উল্লাহ্, হযবত মুপাকে বল! হইয়াছে দম 
কলিমুল্লাহ* হযরত ঈসাকে বল] হইয়াছে “ঈসা রুহ-আল্লাহ্; কিন্ত হযব ত 

মুহম্মদকে বলা হইয়াছে “মুহম্মদ বন্গুলুল্লাহ” ৷ কাঞ্জেই দেখা যাইতেছে, অন্য 
কোন পয়গন্বরকেই আল্লাহ্ “রসুল” বলিয়া অভিহিত করেন নাই। ইব্রাহিম 

র্থুলুজলাহ, মুসা রনুলুল্লাহ” বা "ঈসা রন্গলুল্লাহ,--এই ধরণের উক্তি কোথাও 

নাই। পক্ষাস্তরে কুরআনের যেখানেই “আল্লাহ্ এবং তাহার রসুল” 

'রস্থলুল্লাহঃ অথবা শুধু "রসুল শব্দের উল্লেখ আছে, সেখানেই হযরত মুহম্মদকে 
বুঝান হইয়াছে। ইহার কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই। ইহা দ্বারা বুঝা 

যায় ঃ রম্থুলের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে এবং উহা অনন্ব-সাধারণ একটি 

+ “কন্তু নাবীআন্ অ আদামো যাইনারত্ব্হে অল্বাসাদে 1 



বিশ্বনবী ১১২ 

খিতাব; এ-খিতাঁব এক মাত্র হযরত মৃহম্মদের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছিল । * 

এই 'রন্ুলের” অর্থ কী? রন্ুলের গৃঢ় অর্থ হইতেছে "খলিফা, অর্থাত 
আল্লার প্রতিনিধি। 

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আন্যান্ত পয়ুগন্রগণ 

আসিয়াছিলেন ক্ঠাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের লোৌকদিগকে উদ্ধার করিবার জনা, 

কিন্তু হযরত মুহল্মদকে পাঠান হইয়াছিল বিশ্বমান্ষের মুক্তির জন্য। দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে £ আল্লাহ্ হযরত নৃহ, সম্বন্ধে বলিতেছেন । 

নিশ্চয়ই আমর নৃহকে তাহার লোকদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলাম।” 
_-(৭: ৫৯), 

হযরত হুদ সম্বদ্ধে বলিতেছেন £ 

"এবং আদ বংশের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠাইয়াছিলাম 1” 
_-( ৭2৬৫) 

হযরত সালেহ সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

“এবং সমুধ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে পাঠাইয়াছিলাম |” 
| (৭2৭৩) 

হযরত শোয়েব সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

“এবং মিদদীয়দিগের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়েবকে পাঠাইয়াছিলাম ।*, 
--(৭ 2৮৫) 

হযরত মুস। সম্বদ্ধে বলিতেছেন £ 

«এবং নিশ্চয়ই আমরা মুসাকে আমাদের বাণী সহ এই বলিয়া পাঠাইয়া- 

ছিলাম ঃ তোমার লোকর্দিগকে অঙ্গকার হইতে আলোকে লইয়! আইস |” 
(১৩:১৫) 

হযরত ঈসা সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 
"এবং তিনি ( আল্লাহ) তাহাকে ( ঈসাকে ) ইসরাইল বংশীয়দিগের জন্য, 

পয়গম্বর করিবেন ।”ণশ (2৩২৪৮) 

কিন্তু হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ 
“এবং আয্বরা তোমাকে বিশ্বের সকল মানুষের অন্য স্ুসংবাদর্দাতা ও 

সতর্ককারী রূপে ছাড়া পাঠাই নাই ।” --(৩৪ ১২৮) 
1 বিস্তারিত বিবরণের জনা মগ্প্রণীত “বিশ্ব-নবীর বৈশিষ্ট)” নামক পুন্তকখানি দেখুন? 

আমি সেখানে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি যে, হযরত যুহম্মদ (দঃ) একক রক্গুল ছিলেন। 
++ বাইবেলে যিশুগ্বষ্ট সম্বন্ধে বল! হইয়াছে... 2) 2001 8006 ৮০৫ 8060 (0৩ 1086 

8066) 01 009 1007055 91 187861”-- 741. 15 324. 



১১৩ মুহম্মদ “মুহম্মদ ছিলেন কিনা ? 

ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, হযরত মুহম্মদ ছিলেন “বিশ্বনবী? । 
হযরতকে যে বিশ্বনবী রূপেই পাঠান হইবে, সে কথা আল্লাহ্ তাহার 

অন্যান্য পর়গম্থরকেও জানাইয়! দিয়াছেন £ 

"এবং আল্লাহ, সমস্ত নবীদদিগের মধ্যবতিতায় এই স্বীকারোক্তি করিলেন 

ষে, নিশ্চয়ই আমি তোমার্দিগের যে-সব কিতাব এবং জ্ঞান দান করিয়াছি, 

( তাহা সত্য ); তারপর একজন রসুল তোমাদের মধ্যে আসিবেন এবং 

তোমাদের নিকট যাহা আছে, তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; তোমরা 

তাহাব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিও এবং অবশ্য তাহাকে সাহায্য 

করিও 1৮ -(৩ ২৮৯) 

তাহা হইলে একথা এখন পরিষ্কারূপে বুঝা যাইতেছে যে, হযরত 

মুহম্মদ ছিলেন পয়গন্ঘরদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কাজেই নিখিল বিশ্বের 

সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। 

যুক্তিবাদী তাঞ্কিক এখানে বলিবেন £ হযরত মুহম্মদ পূর্ববর্তী পয়গন্ধর- 
দিগের মধ্যে না হয় শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিন্ত তাহার পবে যে তদপেক্ষাও 

শ্রেগতর কোন পয়গন্বর আসিবেন না, তার প্রমাণ কী? 

এ-প্রশ্সের একটি মাত্রই সদুত্তর আছে! আমরা যদি দেখাইতে পারি 

যে, হযরত মুহদ্মদেব পরে আর কোন নবীই জন্মগ্রহণ করিবেন না, তবেই 
তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অন্দুপ্প থাকে । আশ্চর্যের বিষষ, হযরতকে আল্লাহ 

ঠিক "শেষনবীই, বলিয্বাছেন। __আল্লাহ্ ঘোষণা করিতেছেন £ 

“মুহম্মদ তোমাদেব কাহারও জনক নন, তিনি আল্লার রম্থুল এবং 

সবশেষ নবী ।৮-_ ৩৩ £ ৪৪) 

হাদিস শরীফ হইতেও জানা যায়, হযরত মুহম্মদ নিজেকে "শেষনবী, 

বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হাদিস দেখুন ঃ 

“ইসরাইল-বংশীয়দিগকে হেদায়েত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে 

অনেক নবী আসিয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু আমিই শেষ নবী, এ কারণ 
আমার পরে আর কেহই নবী আসিবে না1”--€ বোখারী ) 

আর একটি হাদিসে আছে £ 

“আমার উদ্মতদিগের মধ্যে ভ্রিশজন লোক নবী বলিয়া মিথা৷ দাবী করিবে ; 

কিন্তু প্রকৃত কথা এই--আমিই নবীদিগের মধ্যে সরব্শেষ। কাজেই 
কোন নূতন নবী আস! আর সম্ভব নয় ।”--( তিব্মিজী, আবু দাউদ্) 
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খআভএব আমরা দেখিলাম, হযরত মুহম্মদ নবীদ্দিগের মধ্যে শুধু জর্ব- 
শ্রেষ্ঠই নহেন, গর্বশেষও বটেন। 

দার্শনিক ভংগিতে দেখিতে গেলেও দেখা ধায়, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবশেষ 

ঠিক একই বিন্দুতে না মিশিয়া পারে না। অন্য কথায় ঃ যিনি সবশ্রেষ্ঠ 
হইবেন, তাহাকেই সবশেষ হইতে হয়। আবার যিনিই সবশেষ হইবেন, 
তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ না হইয়া! পারেন না। পরিপূর্ণতার মধ্যেই চরমত্ব নিহিত | 
চন্দ্র ধীরে ধীরে বদ্ধিত হইয়া! অবশেষে যখন যোল কলায় পূর্ণ হইয়া উঠে, 
তখন সে সবশ্রেষ্ঠও বটে, সবশেষও বটে। পূর্ণচন্দ্রেরে পরের যে-অবস্থা, 
তার মধ্যে আর কোন অভিনবত্ব নাই; চন্দ্রের ক্রমবিকাশের চরম অবস্থা 

ঠিক পুর্ণচন্দ্রেইে নিঃশেষিত হইয়া যায়। কাজেই বলিতে হইবে, পুর্ণ, 

চন্্র&ই চন্দ্রের শেষ অবস্থা (15561771356 )। অতএব, একথা 

বুঝা এখন কঠিন নয় যে, বিকাশের শেষ যেখানে, শ্রেষ্টত্বও সেখানে! শ্রেষ্ত্বের 
পরে যদি কিছু আসে; তবে তে তাহার অনুকরণ, অতিকরণ নয়। একবার 

যাহা পূর্ণত্ব লাভ করে, তাহা আর অধিকতর পুর্ণ হইতে পারে না। কোন 
বৃত্ত সত্যই যদি গোল হয়, তবে তাহা আর অধিকতর গোল হইতে পারে না, 

আবার কোন সরল রেখাই অধিকতর সরল হইতে পারে না। সইরূপ 

হযরত মুহম্মদ যদ্দি পুর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে এ-কথা হ্বয়ংসিদ্ধ ষে, 

তদপেক্ষা পুর্ণতর বা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই হইতে পারে না। 
শরিয়ত বা শান্ত্বাণীর দিক দিয়া আমরা হযরতকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে 

দেখিতে পাইলাম । কিন্তু হধরতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের আরও একটি দ্রিক আছে। 
সেটি হইতেছে স্ট্টিতত্বের দিক। হ্ষ্টির দিক দিয়া ব্যাপকভাবে দেখিতে 

গেলেও দেখা যাইবে, হযরত মুহম্মণই হইতেছেন সমগ্র স্ষ্টির শ্রেষ্ট স্ষ্টি। 
ইসলামের স্য্টিতত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিতে 

অন্য কিছুই ছিল না| ছিল কেবল নিরাকার নিিকার বিশুদ্ধ এক আল্লাহ্ ! 

কুতরাং সৃষ্টির উৎপত্তি একমাত্র আল্লা ছাড়া হইতেই পারে না। কিন্তু 

আল্লাহ নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন £ 

কুল্ছ আল্লাহু আহাদ, আন্তাহুস্ সামাদ, লামইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, 
অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফ ওয়ান আহাদ ।” 

অর্থাৎ; বল, আল্লাহু এক এবং অদ্ধিতীয্প, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন 

না, অন্য কাহারও দ্বার জাতও নহেন ; তাহার মত এক আর নাই। 



১১৫ মুহন্মদ “মুহম্মদ ছিলেন কিল! £ 

আল্লাহ্ এখানে “আহাদ রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই আহা 

শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ ও নিষিকার এক (/১591865  026)-_যে-একের 
সহিত বহত্বের বা ভিন্নত্বের কোন সন্বদ্ধই নাই। অথচ স্ষ্ট্রি হইতেছে বন 

বা ভিন্নত্ব-বোধক। কেমন করিযা তবে “আহাদ হইতে এই স্থত্ির উৎপত্তি 
হইতে পারে? একটা মাধ্যম তার চাই-ই চাই। 

আল্ল।র মনে সৃষ্টির ব্যগ্রতা যখন জাগিল, তখন একটা জ্যোতির্খয় 

ধ্যান বিচ্ছুরিত হইয়া আসিল। ইহারই নাম নৃরে-মুহম্মদী। সেই নূর 
হইতেই বস্তজগতের ( ০৮1০০৮৮৪ ৬০110) স্গ্টি আরম্ভ হইল। একমাত্র 

ককুন' শব্দ দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহতাল! অনস্তিত্বের মধ্য হইতে নিখিল 

সথষ্টিকে প্রকট করিয়া তুলিলেন। 
অতএব দেখা যাইতেছে, স্থষ্টির আগিতেই ছিল মুহম্মদের পরিকল্পন]। 

অন্য কথায : জন্মের আগেই তিনি জন্মিয়া্ছিলেন। কোন চিত্র বাহিরে 
অংকিত হইবার পূর্বেই যেমন শিল্পীব ধ্যানে তাহা অংকিত হইয়া যায়, 
হযরত মুহম্মদ তেমনি সৃষ্টির বহু পুবেই আল্লার ধ্যানে প্রকট হইয়। ছিলেন । 
শিল্পী যেমন তাহার মনের সেই চৈতগ্ঘ-চিত্রটিকে ধীরে ধীবে বপ দেয়, 

বিশ্বশিল্পী আল্লাও ঠিক তেমনি কবিঘা তাহার প্রধান পরিকল্পনাটিকে ধীরে 

ধীরে ফুটাইযা তুলিতেছিলেন। 
সেই প্রধান পরিকল্পনাটি কী? 

সেটিই হইতেছে হযরত মুহন্মদ। মুহম্মদকে প্রকাশ কবিবার জন্যই 
অন্তান্ত সব কিছুকে স্স্তটি কবিতে হইগ্নাছে। মুহম্মদই হইতেছেন তাই 

সমগ্র স্থষ্টির ধ্যানের ছবি বা স্যঙ্টিনাট্যেব প্রধান চরিত্র। এই মূল 

লক্ষ্যবস্তটি না হইলে আল্লাহ হত আদৌ কোন কিছু স্থষ্টি করিতেন না । ইহা 

আমাদের কল্পনার বিলাস নয়, হাদিস কুদসীতে স্বয়ং আল্লাই একথা 

বলিতেছেন £ 

“তুমি না হইলে আমরা আকাশমগ্ুলী (গ্রহ-নক্ষত্র) স্থষট 

করিতাম না ।” 

কিন্তু শুধু প্রধান কল্পনাকে সোজাসুজি রূপ দিলেই সে-ছবি কখনও 
"আদর্শ শ্রেণী হইতে পারে না, তার জন্য চাই ০৪8০18:930--চাই 

একটা পারিপার্থিকতা। সাদা কাগজের উপর শিল্পী যদি খুব সুন্দর 
একটা ছবি আঁকেন, তবে তাহা নিশ্চয় ভাল লাগিবে না। তাকে দাড় 
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করাইতে হুইষে আলো-অীধারের পশ্চান্তিতে _যেখানে নাচিয়া চলিবে 
একটা! গিরি-নিধার, হাসিয়া উঠিবে একটা ফুল-বিতান--গাহিতে থাকিবে 
কোয়েল-পাপিয়া॥ মাথার উপরে শোভ। পাইবে মুক্ত নীল আকাশ- ফ্লাকে 

ফাকে উঁকি দিবে পূর্ণিমার চাদ আর তারা। রূপে-রদে বর্ণেগদ্ধে এমনি 
করিয়া সাজা ইয়া দিতে হয় মনের কেন্দ্রীয় ভাববস্তটিকে। আল্লাহ্ তালাও 

ঠিক তাহাই করিয়াছেন। কৃষ্টির মূল উদ্দেশ্তকে আগেই প্রকাশ করিয়া 
দেন নাই; সর্ধাগ্রে তিনি প্রন্তত করিয়াছেন তাহার ব্যাকগ্রাউণ্ড। উর্ধে 
কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রশোভিত নীল আকাশ, নিম্নে সবুজ ঘাসের গালিচা- 

পাতা শ্তামলা ধরণী,_- কোথাও বা ছানা-ঢাক! পাখী-ডাক1 কুঞ্জবন, কোথাও 

বা নদ নদী, কোথাও বা বিশাল বারিধি, কোথাও বা! গগনচূম্বী পর্বতমালা । 

এইরূপে যেখানে যাহা! সারক্গে তাহাই সাক্সাইয়া দিয়া অবশেষে প্রকাশ করিয়া 

দিয়াছেন তাহার সেই ধ্যানের ছবি মুহম্মমকে। বর আসিবার বহু পু 
হইতেই যেমন বিবাহ-বাড়িতে নিশিদিন বরের জন্য আয়োজন চলিতে 
থাকে এবং সমস্ত কার্ধে ও সমস্ত চিন্তায় জাগিয়া রছে তাহারই ধ্যানমুত্তি, 
সমস্ত উপকরণে যেমন জড়াইয়া যান তাহারই রূপ ও রং, উৎসব-আয়োজনের 
প্রত্যেক নরনারীই যেমন জানে সেই বরের পরিচয়, _হুযরত মুহম্মদের বেলাও 
ঠিক তাহাই ঘটিদ্লাছিল। চন্দ্র-স্্য, আকাশ-বাতাস, গিরি-নদী, ফুল-ফল, জীব- 

জন্ত--সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল কাহার জন্তঠ এই বিশ্বনিখিলকে এমন 
পরিপাটি করিয়া সাজান হইতেছে; কাহার রংএ তাহাদের ভিতর-বাহির 
এমন রাঙাইয়া যাইতেছে । সেই চিরবাঞ্ধিত অনাগত অতিথির আশাপথ 

চাহিয়া তাই প্রতীক্ষা করিতেছিল কুল্-মথলুকাৎ; তাহারই ধ্যান তাহারই 

বপন জাগিয়াছিল তার নয়ন-তারায়, তাহারই চরণধ্বনি বঙ্কৃত হইতেছিল 
তার প্রাণেব গোপন গহনে ! ফুল ফুটিবার পূর্বেই যেমন ফুলতরুর শাখায় 

শীখায় পল্লবে-পল্পবে জাগে সেই ফুলের ব্বপন, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবেব 
পুর্ব হইতেই তেমনি ভুবন ভরিয়া জাগিতেছিল তার ধ্যান, তার ছায়া, তার 

রূপ, তার মায়া। মাটি-জল, রৌন্র-বুষ্টি, আলো-বাতাস সবাই যেমন ফুল 
ফুটাইবার অন্য ফুলতরুর অস্তরে-বাহিরে তাহাদের প্রাণের সমঘ্য জম্পদ 
উজাড় করিয়া দেয়, বুল্বুল্ যেমন সেই ফুলের আশাতেই নীরবে কুঞ্জ তলে, 
অপেক্ষা করে, হযরত মুহম্মদের আশাপথ চাহিয়া বিশ্বপ্রকতিও তেমনি, 

অপেক্ষা করিতেছিল। সকলেই জানিত হযরত মুছণ্মদ আসিবেন। 



১১৭ মুহম্মদ “মুহম্মদ ছিলেন কিনা ? 

বেদ-পুরাণে, জবুর-তাওরাতে তাই ছিল তার আগমনের নুম্পষ্টা ইংগিত; 
আদম, মুসা, ইব্রাহিম, ঈসা প্রভৃতি পয়গম্বরগণ তাই গুশাইয়াছিলেন তার 
আগমনের ভবিষ্ঘ্ধাণী। এইরূপে না-জম্মিবার পূর্বেই তিনি জন্িয়াছিলেন, 

না-আসিবার পুবেই তিন আসিয়াছিলেন। ভূবনে-ভুবনে গগনে-গগনে 
তাই ত খেলিয়! বেড়াইতেছিল তারই নূর__তারই জ্যোতির আভা ! 

স্থট্ি-ততত্বের আর এক দিক দিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে, মুহম্মদ ছিলেন 
আল্লার পরিপূর্ণ স্থষ্টি। বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা দেখিতে পাই £ প্রত্যেক 
বস্তরই উৎপত্তি (০:82 ), বিকাশ ( ০6৮6100760% ) এবং অবসান 

€ 6) ) আছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হয় অতি ক্ষুদ্র অবস্থায়, তারপর ধীরে ধীরে 
বদ্ধিত হইয়! এমন একটি চরম বিকাশ-বিন্দতে ( ০0172007008 000) 

আসিয়া পৌছায়-বাহার পর আর তার বৃদ্ধি হয় না; তখন আসে তার 
অবরোহণের সময়। তখন হইতে সে দিনেদিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, 

অবশেষে একদিন চিরবিদায় গ্রহণ করে । বৃক্ষ প্রথম অংকুরিত হয় ক্ষত 

অবস্থায়, তারপর ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে ; বৃদ্ধির চরম অবস্থায় পৌছিলে 
সে আর বাডে না, তখন হইতেই সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অবশেষে মৃত্যু 
আসিয়া তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দেয়। চন্দ্র বাড়িতে বাড়িতে 
যখন যোলকলায় পূর্ণ হইয়। উঠে, তখন আর বাড়ে না। তখন 
হইতে আমে তার অপচয়ের পালা, ধীরে ধীরে সে ক্ষয়প্রা্ড হইতে 
থাকে, অবশেষে অমাবস্তায় তাহার অবসান ঘটে। এইরূপে প্রত্যেক 

বস্তই একটা বৃত্ত (০১০৪ ) ঘুরিয়া আসে। সেটিকে তাহার জীবন- 
চক্র বলা যাইতে পারে । 

বচিঃপ্রকৃতিতে শ্বতম্থ স্বতন্্ব বস্ত সম্থন্ধে যাহা সত্য, সমগ্র সৃষ্টি সগ্বন্ধেও 
তাহা তদ্রেপই সত্য । স্প্টিরও আদি আছে, বিকাশের চরম বিন্দু আছে, অবসান 

আছে। প্রভাত-স্থ্য যেমন পূর্বগগনে উদিত হইয়া! ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে 
মধ্য-গগনে আসিয়! পূর্ণতার রূপ পায়, তারপর নিম্তেজ হইয়া পশ্চিম গগনে 
ঢলিয়৷ পড়ে এবং অবশেষে সন্ধ্যাকালে অস্তসাগরে ডুবিয়া যায়, নিখিল স্থিও 
তেমনি চলিয়াছে তার চক্রপথ ধরিয়া । ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সে 

চলিয়াছে পূর্ণতার দিকে , এই পূর্ণতা লাভ হইলেই বিবর্তনের ধার? পরি- 
বতিত হইবে, তখন হইতে সে চলিবে অবসানের পথে । অবশেষে ০ 

একদিন মহ্াপ্রলয়--রোজ-কিয়ামত। ইহাই সৃষ্টির নিয়তি । 



বিশ্বনবী ১১৮ 

এখন কর্থা এই £ হুষ্টি তাহার চরম পূর্ণতাব বিন্দুতে পৌঁছিয়া গিয়াছে, 
না এখনও পৌছায় নাই? 

আমার মতে স্থষ্টি তাহার চরম পূর্ণতার বিন্দুতে পৌঁছিয়া গিয়াছে; 
এখন তার অধোগতির লময়। 

কবে কখন্ পৌছিল? 
মধ্যযুগে--৫৭* খৃষ্টাব্ডে । 

কোথায় কেমন করিয়া কাহার মধ্য দিয়া? 

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের মধ্য দিযা। ক্ষ্টির পরিপুর্ণ বিকাশের 

প্রতীকই হইতেছে হযরত মুহম্মদ । 

এই সতাই আল্লাহ তাল' কী সুন্দরভাবেই না ব্যন্ত করিয়াছেন ঃ 
“এবং তিনি (মুহত্মদ) দিউমগুলের সর্বোচ্চ স্থানে পৌছিয়াছেন” 

- (৫৩৭) 

হযরত মুহম্মদকে মধ্যাহ্ন সর্ষের সহিত তুলনা! করাই সব দিক দিয়া 
গত ও শোভন হইয়াছে। স্থষ্টির গগন-আগিনায় মধ্যাহু-স্র্ষের মতই ত 

তিনি দীপ্তিমান ! 
বস্ততঃ হযরত মুহম্মদ সমগ্র স্থষ্টিরই পরম প্রিয়। প্রত্যেকেই তাহার 

মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পাঁয়। জড়-চেতন প্রত্যেকের সংগেই তিনি 
বিজড়িত। আলো-বাতাস-মাখা ঘাস ও পানি খাইয়া গ্ররু ছুধ দেয়, সেই 
দুধ ₹ইতে হয় সর, সর হইতে হয় মাখন, মাখন হইতে হয় ঘি। ঘি-এর 

ভিতর থাকে তাই মাখন, সর, ছুধ, ঘাস, পানি, আলো, বাতাস-_ প্রত্যেকেরই 

অংশ বা দান। হযরতের সংগেও আছে তেমনি হ্ৃষ্টির সমস্ত উপাদানের 

সম্বন্ধ; প্রত্যেকেই তাই তাঁর সংগে আত্মীয়তার দাবী করিতে পারে। এই 
সষ্্ির মূলে ছিল পানি, তারপর আসিল মাটি, তারপর আসিল উত্ভতিদজগত 
তারপর জীন-ফিরিশতা ও পশুপক্ষী, সর্বশেষে আসিল মানুয। মানুষই 

হইল “আশরাফুল্-মাখলুকাৎ” অর্থাৎ স্থষ্টির সেরান্থষ্টি। কিন্তু এই মানুষের 
মধ্যেও আবার চলিল সাধনা। মানুষ ক্রমেই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। এই অবস্থায় জমগ্র মানবজাতির মধ্যে একজনকে-নাএকজনকে 

সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ হইতেই হইবে। কে সেই পরিপূর্ণ মহামানব? _- 
ইনিই সেই হযরত মুহম্মদ। মুহম্মদের মধ্যে প্রত্যেকেই খুঁজিয়া পাইক্সাছে 
তাহার জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা । মুহম্মদের জন্স-যুকুর্তে 



টিটি মুহম্মদ “মুহম্মদ ছিলেন ফিন। ? 
গ্রছে-গ্রহে লোকে-লোকে যে এমন পুলক-শিহরণ লাগিয়াছিল, জিন-ফির়িশ তা, 
পশুপক্ষী, তরূ-লতা, ফুল-ফল, আকাশ-বাতাস--সকলেই যে ছুলিয়৷ উঠিয়া ছিল, 
সে আর কিছু নয়, প্রত্যেকেরই ধন্য হইবার আনন্দ প্রত্যেকেরই 
আত্মোপলব্ষধির আনন্দ । 

ইহাই হইতেছে হযরত মুহম্মদের প্রকৃত ম্বূপ। হযরত মুহম্মদ শুধু 
আরবের নন, এশিয়ার নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের ঃ শুধু মুসলমানের নন, 
মানুষের নন-তিনি সমগ্র স্যষ্টিরি। তিনি শুধু আদর্শ মানব নন, আদর্শ 
পয়গম্বর নন_-তিনি হইতেছেন আদর্শ হ্যট্টি। হযরতের মধ্যে তাই দেখি 
আমরা এক বিশ্বজনীন রূপ। মুসলমানেরা যদি বলে মুহম্মদ শুধু তাহাদের 

পয়গম্বর, অথবা যদি বলে তিনি সবশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, তবে সে তাহার পূর্ণ 

পরিচয় নয়নে কথার দ্বার বরং হযরতকে খাটে! করাই হয়। আমাদিগকে 

বুঝিতে হইবে ঃ তিনি শুধু মুসলমানদিগের পয়গম্বব নন--তিনি “রহমতুজ্িল্ 
আলামিন*__তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণ ও আশীর্বাদ । মুসলমানও 

যেমন করিয়া তাহাকে আপনার বলিতে পারে, হিন্দুপার্শা-খৃষ্টানও ঠিক 
তেমনি করিয়া তাহাকে আপন বলিতে পারে। সবার জন্যই তিনি আদর্শ 
_সবার জঙ্যই তিনি পথপ্রদর্শক । ধর্ম ও জাতির অভিমান এবং যুগসঞ্চিত 
ংস্কারের মোহে পড়িয়াই মানুষ আজ তাহাকে গভীগত করিয়া দেখিতে 

শিখিয়াছে__অনাত্মীয়ের মত তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে; কিন্তু ইহা 
তাহাদের মস্তবড় ভূল। এ ভুল কবে ভাঙিবে? 

হযরত মুহম্মদকে আমরা শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়! দাবী করিলাম । যুক্তিজ্ঞান 
এবং শাস্ত্রীষ্স প্রমাণাদিও দেখাইলাম। কিন্তু তিনি ত কল্পনার মানুষ নন, 

এ্রতিহাসিক ব্যক্তি; কাজেই ইতিহাসের কষ্ঠিপাথরে এ-দাবী টিকে কিনা 
তাহাও আমাদের দেখ। উচিত। হযরত মুহম্সদকে শ্রেষ্ঠ বলিলে তাহার 
স'হত অন্যান্য মহাপুরুষদিগের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিতেই 

হয়। আমাদিগকে পেখাইতে হয়, তাহার" পুবে এবং পরে যে-সমস্ত পয়গন্থর 

বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের সকলের সিনা তিনিই 

ছিলেন শ্রেষ্ঠ বা পরিপুর্ণ (251ভ০৮ )1 

এইবার সেই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক । 

হযরতের পুর্বে যে-সমন্ত পর়গণ্থর বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া 

গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ই'হারাই ছিলেন প্রধান ঃ হযরত আদম, হযরত 
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নৃহ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত মুসা, হযরত ঈসা ইত্যাদি। অন্তান্ত ধর্ষা- 
বলম্বীদিগের মধ্যে ছিলেন £ মহাত্মা বুদ্ধ/। রামচন্দ্র, শ্রীরুষ্। জোরোক্টার, 

কন্ফুসিয়াস, সক্রেটিস্ ইত্যারদি। ই'হাদের অপেক্ষা হযরত মুহপ্মদ সব 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কিনা_ইহ।ই আমার্দের বিচার্য। 

এ-সত্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়াই উচিত ছিল: কিন্তু তাহার স্থান 

এ নহে। সংক্ষেপে এই কথাই বলিতে চাই ষে, উপরে যে সমস্ত মহাঁ 

পুরুষদিগের নামোল্লেখ করিলাম, তাহাদের একজনও হযরত মুহম্মদের মত 
পরিপূর্ণ (906০৮) নহেন। তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয়ও ইতিহাসে 

লিপিবদ্ধ নাই। অথচ হযরত মুহম্মদ হইতেছেন খাঁটি এঁতিহাসিক ব্যক্তি। 
সাহার জন্মমুহূর্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়েরই 
বিম্ত বিবরণ মৌজুর্দ বহিয়াছে। জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি পাদক্ষেপে 
আমরা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হই, তাহার সবগুলির সমাধানই দেখিতে 
পাই এই আদর্শ মহামান্ষের মধ্যে। যে-কোন অবস্থায় আমর তাহার মধ্যে 
খুঁজিয়া পাই আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর । কিন্তু হযরতের পূর্ববর্তী মহা- 
পুকুষিগের মধ্যে এই জিনিসটির খুবই অভাব। মানব-জীবনের কোন- 
কোন সমস্যার সমাধান তাহার করিয়া গিয়ছেন বটে, অথবা কোন কোন 

বিষয়ে নির্দেশ দিয়াছেন বটে, কিস্তু গোটা মানব-জমাজের পথ-প্রদর্শক বা 

আধর্শ রূপে তাহাদের কাহাকেও আমরা দেখিতে পাই না। কে কেমন 
ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেমন ভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কেমন 

ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন, কেমন ভাবে ঘর-সংসার পাতিয়াছিলেন, কেমন 

ভাবে প্রতিবেশীর সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, কেমন ভাবে রাজ্া- 

শামন করিয়াছিলেন, কেমন ভাবে যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিস্াছিলেন, 

সত্রীপুত্র পরিজনের প্রতি কেমন ভাবে আচরণ করিয়াছিলেন, শত্রু ব! 
বিধর্মীদিগের সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন, নারীকে কতখানি মধাদা 
দিয়াছিলেন, দাসদাসীর্দিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, জীবন ও 
জগতকে তাহারা কী চোখে দেখিতেন, কেমন ভাবে তাহারা জাতি-গঠন 
করিয়াছিলেন, “নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন তাহাদের কেমন ছিল, যুগ্গ- 
সমস্যার কোন জমাধান তাহারা করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বিশ্বমানবের 

প্রতি তাহারা কোন বাণী দান করিয়া! গিয়াছেন কিনা ইত্যাদি দিক বিচার 
করিতে গেলে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-নাকোন অভাব বা! ক্র 



১২১ মুহম্মদ “মুহদ্মদ' ছিলেন কিন! 

“দেখিতে পাওয়া যাইবেই। হযরত মুহ্মদের মায় অত নুম্পষ্ট জীবন 
তাহাদের কাহারও নয়। দয়া, ক্ষমা, দান, মহত্ব, জ্ঞানানুরাগ, ত্যাগ, সেবা, 

প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা, উদারতা--ইত্যার্দি যাবতীয গুণেরই বিকাশ 

দেখিতে পাই আমরা হযরত মুহম্মদের জীবনে। ধর্ম ও কর্মের, দীন ও 
ুনিয়ার এমন সুষ্ঠ সমন্বয় আমর! আর কাহার মধ্যে পাই ? 

এ-সন্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের এখানে সম্ভব হইল না) 

পাঠককে আমরা আলোচনার স্থত্রটি ধরাইয়| দিলাম মাত্র। পাঠক ইচ্ছা 
কারলে উপবোক্ত মহাপুরুষদিগের প্রত্যেককে হযরত মুহম্মদের পার্থে আনিয়া 

এক একটি দিক দিয়া মিলাইক্া দেখিতে পারেন, তাবপর তাহার ফলাফল 

একত্র কবিয়। হযরতেব মূল্য নির্ধারণ করিতে পারেন। হ্যরত মুহম্মদকে 

ধাহাবা পবিপুর্ণ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিবেন না, তাহাদের 

প্রতি আমাদের আরঘ £ হযরতের পুবরব্তা মহাপুরুষদিগের কাহাকে লইবেন 
লউন ; তুলনামূলক সমালোচনা করুন, তারপব বিচারে প্রবৃত হউন। নিষ্ন- 

লিখিত পধেপ্ট (০£215 )গুলি লইয়া বিচার আবস্ত করিতে পারেন : 

বিচার-বিল্দু 

(১) জন্মমৃত্যুব সঠিক তাবিখ এবং বংশ-পবিচয় পাওয়া যায কিনা। 
(২) সমগ্র জীবনের সুস্পষ্ট এতিহাসিক বিবরণ আছে কিনা। 

(৩) মানবীয় উপাদান কতখানি আছে, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রপরিজন 

লইয়া ঘব-সংসার করিয়াছিলেন কিনা, সামাজিক, নাগরিক বা 
রাষ্্রীয জীবনের কোন আদর্শ রাখিয! গিয়াছেন কিনা এবং 

জীবন-যুদ্ধের সম্মুখীন হইযাছিলেন কিন]। 

(৪) মানব-জীবনের বিভিন্ন সমশ্যার জমাধান করিয়া গিয়াছেন 

কিনা। 

(৫) সুখে-দুঃখে, সম্পর্দে-বিপদে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন । 

(৬) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব-জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক কারের 

আদর্শ ব1 বিধান দিয়াছেন কিনা। 

€৭) নারীজাতি, দাসদাসী, শক্রমিত্র স্বদেশ-বিদেশী, ম্বধর্মা-বিধর্মা 
_-সবশ্রেণীর লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন বা 

করিতে বলিয়াছিলেন। 



বিশ্বনবী ১২২ 

(৮) কী কী জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ কবিম্বাছিলেন। 
(») সততা, সত্যনিষ্ঠা, স্ায়। নীতি, স্গেহ। মমতা) প্রীতি, প্রেম, 

ক্ষমী, ত্যাগ, সেবা, সংযম, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সংসাহস, 
নিষ্ডাঁকতা, তেজন্বিতা, বীরত্ব, আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন, মানব- 
প্রেম, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, আত্তর্জাতীয়তা, বিশ্বমানবতা-_- 

ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর কী কী পরিচয় পাওয়। যায়। 

(১০) আপন ধর্মমত প্রচাব করিবাব জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার 

এং বিপদ-ববণ করিয়াছিলেন । 
0১৯) আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উৎকর্ষ কাহার কতখানি হইয়াছিল। 
(১২) কোন এঁশীগ্রন্থ লাভ করিয়াছিলেন কিনা, এবং করিলে তাহা 

অগ্যাবধি অবিরুত অবস্থায় অঃছে কিন! । $ 

(১৩) শিষ্যদিগেব উপব কে কতথানি প্রভাব বিস্তার কবিতে পারিয়া 

ছিলেন , শিষ্যদিগের মধ্যেই বা কে কতখানি গুরুভক্তি এবং 

ধর্মনিষ্ঠা দেখাইতে পাবিষাছিলেন | 

(৯৪) কাহাব ধর্মবিধান বিশ্বমানুষেক উপর সর্বাপেক্ষা কার্কবী 

₹ইয়াছে। 

(১৫) ধর্ম ও কর্মে অথবা ইহকাল ও পবকালেব মিলিত আদরশ 

তাহাব মধ্যে পাইতে পারি কিন।। 

(১৬) জাতিধর্ম নিবিশেষে প্রতোক নরনারী তাহাব মধ্যে জীবনেব 

আদর্শ খুঁজিয়া পাষ কিনা, অন্য কথায় £ বিশ্বমানবেব তিনি 

পথপ্রদর্শক ছিলেন কিন।। 

(১৭) যুগসমস্যাব সমাধান কল্পে কে কতখানি সহায়ক । 

(১৮) বহির্জগতেব সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার গুণ 

কাহাব ধর্মে কত বেশী। 

(১৯) কাহার ধর্ম কত উদার এবং কত ব্যবহারোপযোগী 

(775০01081 ) 

(২*) জ্ঞান-সভ্যতায় কোন্ ধর্মের দান কতখানি ূ 
আপাততঃ এই 7০1:-গুলি লইয়া তুলনামূলক সমালোচনা করা 

স্মুইতে পাবে। 
আমবা একটি দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিব। উপরোক্ত শয়েন্টগুলির 



১২৩ মুহম্মদ “মুহপ্মদ' ছিলেন কিনা 

ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া হযরত মুহম্মদের সহিত এইখানে আমরা বৃদ্ধদেবের 
তুলনা করিয়া দেখিব। অবশ্ক কোন মহাপুরুষকে হেয় প্রতিপন্ন কর! 

আমাদের উদ্দেশ্য নয়; ইসলামে তাহা নিষিদ্ধও বটে। শুধু হযরত 

মুহম্মদ্কে যধার্থরপে বুঝিবার বা বুঝাইবার জন্তই এই তুলনার প্রয়োজন 
অনুভব করিতেছি । 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৫) 

(৫) 

বুদ্ধ 

জন্ম-সৃত্যুর সঠিক তারিখ 

দিনক্ষণ অথবা বংশ-পরিচয় 

আংশিক রূপে পাওয়া যায়, 

সমগ্র জীবনের এঁতিহাসিক 

বিবরণ নাই --আংশিক বিবরণ 

পাওয়া যায়। ন্ুুম্পষ্টতার 

অভাব। 

মানবীয় উপাদান খুব বেশী 
নাই; বুদ্ধ সারাজীবন সংসারী 
ছিলেন না; সামাজিক বা 

রাষ্-জীবনের কোন জুস্পষ্ট 

আদর্শ তিনি রাখিযা যান নাই । 

জীবন সংগ্রামে তিনি নামেন 

নাই। 

মানব-জীবনের বিভিন্ন সমস্তার 

উপর তেমন কোন আলোক- 

পাত তিনি করেন নাই! 
বরং সমগ্তাকে এড়াইয়! তিনি 

নির্বাণের পথে গিয়াছেন। 

সুখে-হুঃখে সম্পদে-বিপদে বুদ্ধ 

কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন 

বিস্তৃতরূপে জানা যায় না। 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

মুহত্মাদ 

(১) সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। 

সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ 
আছে । স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট তার 

জীবন, যে কোন অংশকেই 

পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। 

মানবী উপাদানে পরিপূর্ণ । 
হযরত বাহা-জীবনে আমা- 

দেরই মত মানুষ ছিলেন। 

পারিবারিক, জামাজিক বা 

রাষ্্রজীবনেবও সকল আদর্শ 

তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। 

জীবন সংগ্রামে তিনি বীরেব 

মত যুদ্ধ করিয়াছেন । 

বিভিন্ন জমস্তাব সন্থুখীন 
হইয়াছেন।' রাখাল হইতে 
সম্রাট পর্যস্ত সকল অবস্থার 

মধ্য দিয়াই তিনি জীবন অতি- 

বাহিত করিয়াছেন । 

জানা যায়। 



বিশ্বদবা 

বুদ্ধ 

€৬) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত মানু 

৭ 

৮ 

৯৬ 

রি 

ষের জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটি 
নাটি কার্ষের কোন বিধান বা 
আদর্শ বুদ্ধের জীবনে ভ্বচিৎ 

পায়! যায়। 

নাবী জাতির প্রতি বুদ্ধের খুব 

উচ্চধারণ! ছিল বলিয়া মনে 

হয় না। স্ত্রীপুত্রকে তিনি 

সাধন-পথের বিল্বন্বপ মনে 

করিতেন। দাসদাসী স্ঘদ্ধেও 

তাহার মনোভাব অজ্ঞাত। 

অন্যান্য সকলের সহিত কিরূপ 

ব্যবহার করিতে হুইবে ন! 

হইবে, তাহার কোন সুস্পষ্ট 
নির্দেশ তিনি দেন নাই। 

জরাৃত্যু ও শোক-ছুখ হইতে 

মান্য যাহাতে মুক্তিলাভ 

করিতে পারে; ইহাই ছিল 

বুদ্ধের সাধনা । জাতি-গঠনের 

বা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের মধ্যে 

দিয়া মানুষকে প্রেম করিয়া বা 

সেবা করিয়া নয়--জমাঙ্ধ বা 

রাষ্ট্র হইতে দুরে থাকিয়া 
'আত্মচিস্তার বিভোর হইয়া 

(৬) 

(৭) 

(৬) 

১২৪ 

মুল্য 

বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায়। শিশু 

ভূমিষ্ট হইলে কি করিতে হয়, 
কিরূপভাবে তাহাকে লালন- 

পালন করিতে হয়, কিন্ূপে 

শিক্ষা দিতে হয়, বিবাহ দিতে 

হয়, ঘরসংসার করিতে হয়__ 

মৃত্যুকালে কি করিতে হয় 

প্রত্যেকটি কার্ধেরই বিধান 

হযরত দিয়াছেন। 

নারী-জাতিকে হযরত পুরুষের 

সম-অধিকার দিয়াছেন । দাস- 

দাসীর প্রতিও আদর্শ-ব্যবহা 

করিয়াছেন। দাসমুক্তির তিনি 

ছিলিন অগ্রদূত। শক্রমিত্র বা 
স্ব বিধর্মীদিগের সহিত 
তাহার ব্যবহায় ছিল আদর্শ। 

হযরত মান্ষের পাশে দীড়া- 

ইয়া ভায়ের মত, প্রতিবেশীর 
মত সকলকে সাহায্য ও সেবা 

করিয়াছেন। মানব-কল্যাণই 

ছিল তার প্রচারিত ধর্মের 

বৈশিষ্ট্য । বিশ্বমানুষের কল্যাণ 

সাধনই ছিল তাঁহার একমান্র 
লক্ষ্য । সাধাটি জীবন বাপি- 

রাই তিনি মালগষের সর্ব- 



রি মহম্মদ “মুহম্মদ ছিলেন কিস ৷ 
বুদ্ধ * জুছজ্জদ 

মুক্তিলাভ করাই ছিল বুদ্ধের বিধ কল্যাণ চিন্তা করিয়া 
ধর্ম-পন্ধতি। গিয়াছেন। 

€৯) অহিংসা, জীবে প্রেম, সততা, (৯) সম্পূর্ণ গুণাবলীই হযরতের 
সত্যনিষ্ঠা, ভ্তায়,। নীতি-_ জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় 
ইত্যাদি অনেক মহৎ গুণেরই _কোনটিরই অভাব সেখানে 
পরিচয় পাওয়া যায়, তবে নাই। প্রত্যেক গুণেরই তিনি 
মানব-জীবনের সম্পূর্ণ গুণা- পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
বলীর একত্র সমাবেশ তাহার 

মধ্যে নাই । কোন কোনদিক 

অতি উজ্জল আছে। 

€১*) আপন ধর্মমত প্রচার করিতে (১*) হযরতকে কঠোর অস্সি' 

গিয়া বুদ্ধ বিশেষ কোন বাধা পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
বা বিপদেব সম্মুখীন হন নাই, হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষায় 
কাজেই তাহার কোন পরীক্ষা তিনি গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ 
হয় নাই। হইয়াছেন। 

€১১) বুদ্ধের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অন্য. (১৯) হযরতের আধ্যাত্মিক ও 

প্রকারের ছিল । তিনি ছিলেন নৈতিক জীবন একেবাবে পুর্ণ 

সংশয়বাদী, অনেকের মতে পরিণত হইয়াছিল! 
নিরীশ্বরবাদী ; কাজেই তাহার 

আধ্যাত্মিক উন্নয়ন কোন পথে 

কতখানি হইয়াছিল বল] কঠিন। 
অবশ্ত নৈতিক উৎকর্ষ বুদ্ধের 
ম্যায় মহাপুরুষের যথেষ্ট ছিল। 

ওরূপ ত্যাগী পুরুষ পৃথিবীতে 

খুব অল্পই জন্মিয়াছেন। 

€১২) ঈশ্বরকেই ধন পান নাই, তধন (১২) আল্লার কুরআন তিনি লাভ 

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে কোন এ্রশ্বরিক কবিয়াছেন। আজ পধস্ত ইহা 
্রন্থও তিনি পান নাই। অবিরত অবস্থা আছে। 



(১৪) বুদ্ধের ধর্ম-বিধান 

বিশ্বনবী ১২৬ 

বুদ্ধ মুহম্মদ 

(৯৩) শিষ্যদিগের উপর বুদ্ধের (১৩) শিষ্যদিগের উপর অসাধারণ 
প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিয়া প্রভাব ছিল। হযরতের জন্য 
মনে হয় না। তার পাচ শিষ্ের] অকাতরে প্রাণদান 

জন শিষ্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; কঠোর অগ্নি 

করিয়। চলিয়া যান। শিষ্- পরীক্ষার মধ্যে ফড়াইয়াও 
দিগকে নৃতন ধর্মমতের জন্য 
কঠোর কোন অগ্নি-পরীক্ষায় 

পড়িতে হয় নাই। তবে 

সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে 

গেলে জগতে বুদ্ধের শিষ্যরাই 

সর্বাপেক্ষা বেশী । 

জের উপর খুব বেশী কাধকরী 

হইয়াছে বলিয়! মনে হয় না। বুদ্ধের 
অহিংসাবাদ বা সব্য।স জগতের 
কোন জাতিই পালন করিতেছে 

না-এমন কি তাহার আপন 

শিষ্যের! পযন্ত না। তবে হিংসায় 

উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধের ত্যাগ 
ও অহিংসার বাণী অন্য ভাবে 

যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 

পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মণ্যবাদ ও 

দেবদেবীবাদকে অস্বীকার করিয়। 

এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও 

মৈত্রী প্রতিষ্টা করিয়া বুদ্ধ 

মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন 

করিয়াছেন, সন্দেহ নাই । 

(১৭) বুদ্ধের মধ্যে ধর্ম ও কর্মের 

কেহ হযরতকে বা তাহার 

ধর্কে পরিত্যাগ করেন 

নাই। এখন পর্যস্ত এ প্রভাব 

সমভাবে বলবৎ রহিয়াছে । 

মানব-সমা- (১৪) জগতের সমস্ত চিন্তাধারা আজ 

ইসলামের 

গণতন্ত্র, 

ইসলামমুখীন। 
তৌহিদ, জাম্যবাদ, 

বিশ্বমানবতা) নারী-গ্রগতি 

দাসমুক্তি, সমাজতন্ত্র- সমস্তই 
এখন বিশ্বের সাধারণ সম্পা। 

(১৫) হযরতের মধ্যে ছুইটিই পুরা 



১৭ 

বুদ্ধ 

মিলিত আদর্শ নাই 

€১৬) বুদ্ধের জীৰনে মানৰ-জীবনের 

সবস্তরের দৃষ্টান্ত নাই। 

(১৭) যুগে যুগে মানব-সমাজে যে 
সব জমস্তার উত্তব হইতেছে, 

তাহার সমাধানকলে বুদ্ধ 

কোন আদর্শ বা বিধান 

রাখিয়া যান নাই। 

€১৮) বহির্জগতের সহিত কেমন 

করিয়া নিজেকে খাপ খাওয়া 

ইযা চলিতে হইবে, তাহার 

কোন নির্দেশ বুদ্ধের জীবনে 

পাওয়া যায় না। 

(১৯) বুদ্ধের ধর্ম অনেকাংশে উদার 

ছিল বটে; অন্য ধর্ম হইতে 

বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশাধিকারই 
তার প্রমাণ; জাতিভেদ 

ছিল না, ইহাও উল্লেখযোগ্য । 

তবে, বৌদধর্ম খুব যে 

ব্যবহারোপযোগী ছিল, তাহা 

বলা যায় না। কর্মজগতে 

বুদ্ধের বাণী অনেকাংশে 

ব্যর্থ হইয়াছে । 

মুহম্মদ “মুহস্মদ' ছিলেন কিনা ? 

মুহল্মাদ 

মাত্রায় আছে। ধর্ষ ও কর্মকে 

তিনি এক সাথে মিলাইয়! 

দিয়াছেন । 

(১৬) হযরতের জীবনে রাখাল হুইতে 
সম্রাট পর্যস্ত সকল স্তরেরই 
দৃষ্টান্ত আছে। সকলেই তাহার 
মধ্যে আদর্শ খুঁজিয়া পাইতে 

পারে। 

(১৭) হযরতের জীবনে সব 

সমস্তারই সমাধানের দৃষ্টান্ত বা 
ইংগিত বহিয়াছে। যে কোন 

যুগ-সমস্তার সমাধান তার 

মধ্যে খু'জিয় পাওয়া যায় । 

(১৮) বাহিরের সহিত খাপ-খাও- 

যানো, (99996511165) ইসলামের 

একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

(১৯) ইসলাম জর্বাপেক্ষা উদার__ 

বিশ্ব-মানবের সমন্বয়-সাধনই 

ইসলামের লক্ষ্য-_মহামানবতাই 
তাহার বাণী। ইসলামই জগতের 

মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারোপযোগী 
সাম্য ও মৈত্রীর ধর্ম। 

বস্তজগতের জহিত ইসলামের 

আদর্শের চমৎকার ্মুসংগতি 

আছে। 



কিশনবী ১২৮ 

বুদ্ধ মুহল্জদ 
(২*) বিশ্বসভ্যন্তায় বৌদ্ধধর্মের (২*) বিশ্বের জ্ঞানসভ্যতা হযরতের 

দান কম নয়। নালন্দা কাছে বু পরিমাণে খণী-- 

ইউনিভাসিটি উল্লেখযোগ্য বর্তমান যুগ ( 2/০90510 ৪৪০ ) 

চীনাদের দানও যথেষ্ট ইসলামেরই ্ষ্টি। নানাভাবে 

আছে, কিন্ত সে দান কোন ইসলাম জগতের জ্ঞানভাগ্ডারকে 

স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বর্তমান 

পারে নাই। কোন বিপ্লবী যুগের প্রায় সমস্ত আন্দোলনই 
চিন্তা বা মতবাদ বোদ্ধধর্ে ইসলাম দ্বারা প্রভাবান্থিত। 

অনুপস্থিত । ইসলাম বিপ্লবী ধর্ম। বিশ্ব- 

মানবতা, নারী-পুরুষের সম- 

অধিকার, গণতন্ত্র, আন্তর্জাতীয়ত। 
সমন্তই ইসলামের দান। 

বস্ততঃ আমাদের দাবী এই যে, হযরত মুহম্মদ তাহার পূর্ববর্তী সমৃদরয় 
মহাপুরুষদিগের অপেক্ষা সরববিষয়ে শ্রেঠ ছিলেন। ধাহার। এ-দাবী 

মানিবেন না, তাহার! তাহাদের নিজেদের দাবী পেশ করুন এবং প্রমাণ 

করিয়া দেখান যে, তাহাদের মনোনীত মহাপুরুষই হযরত মুহম্মদ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর । এ-প্রমাণের দায়িত্ব আমাদের নয়, তাহাদের । 

সৃষ্টির আর্দিকাল হইতে হুধরত মুহম্মদের সময় পর্যস্ত ধত মহাপুক্রষ 
জন্মিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলকেই আমরা মোটামুটি ভাবে পরীক্ষা 
করিলাম এবং দেখিলাম, তুলনায় তাহাদের কেহই হযরত মুহপ্মদের সমকক্ষ 
অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। এইবার হযরত মুহম্মদের মৃত্যু হইতে 
আজ পর্ধস্ত যে-সমন্ত মহাপুরুষ বা ধর্মপ্রচারক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহ 

দিগকে পরীক্ষা করা বাউক £ 

হযরত মুহম্মদের মৃত্যুকাল হইতে আজ প্যস্ত প্রায় চৌদ্বশত বৎসর 
অতীত হইয়। গিয়াছে; এই সময়ের মধ্যে কোন পয়গম্বর যে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী । মার্টন লুথার, চৈতন্য, কবীর 
রামমোহন রায়,-কেহই পয়গম্বর ছিলেন না। ছোট ছেটে কোন 
মতবাদ তাহার! প্রচার করিনা গিয়়াছেন মাত্র। তীছাদের জীবনের কার্যও 

তত ব্যাপক নম্ব। অনেকে আবার ইসলামের নিকট হইতে গ্রেরণঃ 



১২৯ মুহদ্মদ “মুহস্মদ' ছিলেন কিবা? 
লাভ করিয়াই স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন। কাজেই হযরত মুহন্মদের 
সহিত তাহাদের কোন তুলনাই চলে ন!। 

আর কাহাদদের কথা তবে বলিব। নেপোলিয়ান, পিটার, আকবর, 
হিটলার, মুসোলিনী,__ইহাদের কথা ত আসিতেই পারে না, কারণ ইহারা 

' মাত রাজনৈতিক নেতা । মানব-চরিত্রের ছুই-একটা দিক ইহাদের মধ্যে 
পরিস্ফুট হইয়াছে মাত্র; ইহারা কোন ধর্ম বা নীতির বাস্তব আদর্শ স্থাপন 
করেন নাই। 

অতএব দেখা যাইতেছে, চোদ্মশত বৎসরের মধ্যে এমন কোন মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করেন নাই-ধিনি হযরত মুহম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা 
সমকক্ষ। 

বাকী রহিল ভবিব্যৎ। জসন্দেহবাদীরা নিশ্চয়ই বলিবেন £ চৌদ্দশত 
বৎসরের মধ্যে হযরতের সমকক্ষ অথবা! শ্রেষ্ঠতর কেহ না জদ্মাইতে পারে 

কিন্তু ভবিষ্যতে যে জন্মাইবে না, তার প্রমাণ কী? 

বেশ ভাল কথা। কিন্তু জন্সিবে যে তারই বা প্রমাণ কী ? 

(২) বস্তগত ভাবে 

যুক্তিজ্ঞান এবং শরিয়তের দিক দিয়া আমরা নানাভ'বে হযরত মুহম্মদের 

শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দেখাইলাম। এইবার আমর! তাহার বাস্তব জীবনের 
দিকে দৃষ্টি ফিরাইব এবং দেখিব কার্তও তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
কি না। 

হযরতের বিশ্বজনীন কূপ 

সর্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে হযরতের বিশ্বজনীন রূপের প্রতি । 
এমন সর্বগুণসমন্থিত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানব বিশ্বজ্গতে আগ 

ছিতীয়টি নাই। হ্ধরত মুহম্মদ যে কেবলমাত্র মানুষের জগ্যই পুর্ণ আদর্শ 

ছিলেন, তাহা নহে; সমগ্র স্থক্টিরি (05000) জন্যই তিনি 

ছিলেন চিরস্তন ব্ঘাদর্শ। ' জড়জগৎ, উত্ভিদঙ্গগৎ, প্রাণিজগৎ, মানবজগৎ, 

অধ্যাত্মজগৎ, সৌরজগৎ, ফিরিশ তাজগৎ-ইত্যাদি মিলিয়। যে বিশ্বজগত, 
(80855 ), সেই বিশ্বগতেরই তিনি আদর্শ । অন্ত কথায় তিনি 

হঈতেছেন সমগ্র স্থ্টির একমাত্র প্রতিনিধি (16159500806 )- ধীহার 



বিশ্বনবী ১৩০ 

মধ্যে সকলেই' নিজ নিজ আদর্শ ও প্রেরণা খুঁজিয়া পাইতে পারে। হযরতের 
জন্ম হইতে মৃত্যু প্ধস্ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যত ঘটনা! ঘটিয়াছে 
সমস্তকে মিলাইলে দেখা যাইবে, নিখিল স্ষ্টি তাহার মধ্যে প্রতিবিদ্বিত 

হইয়াছে। 
এই অন্যই ত হযরতের জীবনের পরিসর ছিল এত ব্যাপক । ধূলার ধরণী 

হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লার আরশ পর্যন্ত সপ্তু-আসমানের সবত্র ছিল তাহার 

কর্মভূমি! একদিকে যেমন দেখিতে পাই £ রাখাল বেশে তিনি মাঠে 

মাঠে মেষ চরাইতেছেন, অপর দিকে তেমনি দেখি ঃ সম্রাট বেশে তিনি 

রাজ্য চালনা করিতেছেন; একদিকে তিনি কুলি-মজুর সাজিয়া মাটি 

কাটিতেছেন গৃহনির্মাণ করিতেছেন, জুতা সেলাই করিতেছেন, পিরহান 

তৈয়ার করিতেছেন, মেথরের কাজ করিতেছেন; অন্য দিকে তিনি বাবসা 

বাণিজ্য করিতেছেন, দেশ-.দশাস্তরে যাইতেছেন, সেবাসংঘ গঠন করিয়া 
আত্ডগীড়িতের সেবা করিতেছেন। একদিকে তিনি বিবাহ করিয়া সংসার 
পাতিয়াছেন, স্বামী পিতা ও প্রতিবেশীর কর্তব্য পালন, করিতেছেন, দুনিয়ার 

সবকিছু উপভোগ করিতেছেন, অপর দিকে নিভৃত গিরিগুভায় বসিয়া 
কঠোর সাধনায় মগ্ন রহিতেছেন,__রোজা রাখিয়া পেটে পাথর বীধিয়! দিন 

কাটাইতেছেন। একদিকে 'হিযরৎ করিয়া অত্যাচারীদিগের নিকট হইতে 

দূরে সরিয়া যাইতেছেন, অপরদিকে জালিমকে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে 

যুদ্ধ করিতেছেন; একদিকে সেনাপতি বেশে বীরের মত যুদ্ধ করিয়া 
শত্রজয় করিতেছেন, অপর দিকে পরম শক্রকেও ক্ষমা করিয়! কোলে স্থান 

দিতেছেন; একদিকে সঞ্চয় করিতেছেন অপর দিকে সবন্ধ বিলাইয়া 

দিতেছেন; একদিকে ছুনিয়ার খবর রাখিতেছেন, অপর দিকে অসীম 

রহস্তলোকে গ্রবেশ করিয়া আল্লার সহিত কথা কহিতেছেন। বস্ততঃ 

রাখাল, ভিখারী, দাসদাসী, পিতাপুত্র ভ্রাতাভগিনী, স্বামীস্ত্রী, বালক-বালিক। 
যুবক-যুবতী, গৃহী, প্রতিবেশী, নাগরিক, কর্মী, জ্ঞানী, জন্যাসী, স্বধর্মী, 

বিধর্মী, ব্বদেশী, বিদেশী, যোদ্ধা, সেনাপতি, শত্রু, মিত্র, রাজা, প্রজা ধনী, 
নির্ধন, জিন-ফিরিশতা, গওস-কুতব, ফকীর-দরবেশ, নবী-রস্ুল-_-সকলের 

জন্যই তিনি ছিলেন আদর্শ । কর্মজগতেও তিনি যেমন আদর্শ, আধ্যাত্মিক 

জগতেও ছিলেন তেমনি আদর্শ । পূর্ণ আদর্শের বৈশিষ্ট্য ত এ্রই। যে- 

আদর্শের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লোক বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী মাত্র প্রেরণা 



১৩১ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিন! ? 

পায়, সে আদর্শ কখনও সম্পূর্ণ নয়। বিশ্বনিখিলের আদর্শ হইতে হইলে 
সমস্ত উপাদানই তাহার মধ্যে থাক চাই । হযরত মুহম্মদের মধ্যে ছিল ঠিক 
তাই। 

এই জন্যই হযরতকে ধাহারা আমাদেরই মত সাধারণ মানবরূপে কল্পনা 
করেন, আবার তাহাকে পূর্ণ আদর্শও বলেন, তাহাদের কথা৷ আত্মবিরোধী। শুধু 
রক্তমাংসের মানুষ হইলে তিনি কিছুতেই বিশ্বনিথিলের প্রতিনিধিত্ব করিতে 
পারেন না। কাজেই হযরতের জীবন হইতে সমন্ত অলৌকিকত্বকে কাটিয়া 
ছাটিয়া যাঁহারা তাহাকে কেবলমাত্র মার্টির মানুষ বেশেই ফ্রাড় করাইতে চান, 

তাহারা দস্তর মত হযরতকে খাটো করেন। হযরত মুহম্মদকে একাস্তরূপে 

মানুষের মশ করিয়া যিনি দেখিতে চান, দেখুন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি 

যদি বলেন যে, হযরত মান্য বৈ আর কিছু নন, তবে সেখানেই হইবে 
তাহার গলৎ। একজন রাখাল বালকের হাতে যদি একখানি খরধার 
তববারি দেওয়া যায়, তবে সে তাই দিয়া ঘাস কাটিবে, লাঠি চাচিবে, আম 
ছুলিবে, গর্ভ খুঁড়িবে-__ইত্যার্দি ভাবে তাহার জীবনের ছোট খাটো অভাব- 

গুলি সে মিটাইয়া লইবে; কিন্তু তাই বলিয়া তরবারির সত্য পরিচয় ত 
ইহা নয়। উপযুক্ত সৈনিকের হাতে পড়িলে উহাই দিয়া সে উৎপীডিতকে 

রক্ষা করিবে ব1 দেশ জয় করিবে। তরবারির এই পরিচয় রাখালের নিকট 

অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু সে জোর করিয়! বলিতে পারে না যে, তরবারির 

কাজ শুধু ঘাস কাটা! একই স্থযের আলোকে ভিখারী শীত প্বারণ করি- 
তেছে, গৃহিণী ধান গুকাইতেছে, তুলতা নিজেদের জীবনী-শক্তি সংগ্রহ 
করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া কত গবেষণা করিতেছে 

শিল্পী তাহার সাহায্যে আলোকচিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছে, ডাক্তার তাহার 
মধ্য হইতে রোগ নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, কবি-দার্শনিক 

তাহার মধ্যে আল্লার মহিম। দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছে, আবার হিংন্র পশুর 

দল সেই আলোকেই ভয় করিয়া বিজন বনে আত্মগোপন করিতেছে ! 

হযরত মুহম্মদ ঠিক এই সুর্েরশ্মির মত। যাহার যেবপ প্রয়োজন, সে তাহার 
মধ্যে তাহাই পাইবে । 

জিন্ফিরিশতা বাঁ অন্যান্ত অশরীরী প্রাণীদিগেরও তিনি যে আর্শ 
ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমর! কুরআন-হাদিস হইতেই পাই। কুরআন 
বলিতেছে £ 
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প্বল (গে মুহম্মদ ), ইহা! (কুরআন ) আমার কাছে অবতীর্ণ হইয়াছে, 

যাহা একদল জিন্ শ্রবণ কৃরিয়া বলিয়াছিল £ নিশ্চয়ই আমরা এক 

অপূর্ব কালাম শ্রবণ করিলাম । উহা সত্য পথে চালিত করে; কাজেই 

্মামরা উহ্বাকে বিশ্বাস করি এবং আমরা আমাদের প্রভুর পার্থে আর 

কাহাকেও স্থাপন করি না ।৮--(২৭ £ ১--২) 

হযরত নিজেও বলিতেছেন £ 

"ইন্না কাক ফাতাল্লিরাসে ফা আরসালাহু ইলালজিন্নি ওয়াল ইন্সে ।” 

_(দারিমী) 

অর্থাৎ ; তাহাকে (হযরতকে ) জিন্ এবং মানুষ উভয়ের জন্যই পাঠান 

হইয়াছে। 

ফিরিশতারা যে হযরতের অনুরক্ত ভক্ত ছিল, তাহা বহু ভাবেই প্রমাণিত 

হইয়াছে। এমন কি তাহাদের ভ্বারা আল্লাহম আদমকে সিজদা পর্ন 

করাইয়াছেন। আদম জন্বন্ধেই যখন এই, তখন হযরত, মুহম্মদ সম্বন্ধে ত 

কথাই নাই। 

শুধু জিন-ফিরিশতা নয়, সমস্ত পয়গন্বরও হযরত মুহম্ম?কে শ্রেষ্ট বলিয়া 

স্বীকার করিয়াছেন। আবার পঙ্তপক্ষী, তরুলতা, টাদনুরুষ, মেঘবিদ্যুৎ 

ইত্যাদি স্ষ্ট জগতের প্রত্যেকেই হযরতকে আদর্শ জ্ঞানে তাজিম করিত, 

তাহারও প্রমাণ আছে । মেঘ ষে তাহাকে ছায়া দান করিয়! লইয়া গিয়্া- 

ছিল, শুদ্ধ তরুশাখা যে পল্পবিত হইয়া! উঠিয়াছিল; চাদ যে ছ্িখত্ডিত হইয়া- 

' ছিল, অগ্নি যে নিভিয়া গিয়াছিল, মৃত্তি যে কীপিয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে 

আশ্চর্যের কিছুই নাই--স্বাভাবিক ভাবেই ইহা হইয়্াছিল। কেন? তাহা 

বলিতেছি £ 

হাদিস শরীক হইতে জানা যায়-হ্যরত বলিতেছেন £ 

“কুল্প, মওলুছুন ইউলাদো আলাল্ ফিৎরাতে।” 

অর্থাৎ ঃ প্রত্যেকেই স্বভাবের উপর স্ষ্ট হইয়াছে | 

এই স্বভাবের ( শ্বিও৩:০ ) স্বভাব কী? ম্বভাবের স্বভাব হইতেছে 

আল্লার হুকুমে চালিত হওয়া অর্থাৎ আল্লার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। 

পীর-পয়গন্ধর, অলি-আল্লাহ্ বা গওদ-কৃতব আল্লারই নিয়োজিত দূত বিশেষ ; 

আল্লার শক্তিতে শৃকিঘান হইয়াই তাহারা আসেন। কাজেই ইচ্ছা করিলে 

তাহারা (আল্লার অনুগ্রহে ) স্বভাবে আর্রত্ত করিতে পারেন । মেহেসু, 
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স্বভাব আল্লাকে মানিতে বাধ্য, কাজেই প্গন্ধরদিগকে মানিতেও সে 
বাধ্য । 

হযরতকে এইক়ূপ সর্ধব্যাপী আদর্শ হইতে হইয়াছিল বলিয়াই 

আমরা তাহাকে বছরপে দেখিতে পাই। শুধু প্রথম শ্রেণীর 
নীতিপূর্ণ ঘটনাবলী দ্বারাই তাহার জীবন গঠিত হয্ন নাই। মানুষের 
বাস্তব জীবনে প্রতিদিন যাহা ঘটে-_হাসি-কারা, হবন্ব-কোলাহল, ব্যবসা- 

বাণিজা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্যচালনা__সবকিছুর আদর্শই আছে হযরতের 

জীবনে! শুধু অলৌকিক বা আভিজাত্যপূর্ণ ঘটনা হারাই যদি 
তাহার জীবন গঠিত হইত, তবে তিনি চিরদিন আমাদের বিস্ময়ের 

বস্ত হইযা থাকিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তিনি হইয়! 

যাইতেন “দেবতা” মানুষ তাহার দিকে শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়াই 
থাকিত, বন্ধু বলিপ্পা হাত ধরিয়া আদর করিয়া কাছে ভাকিয়া 

বসাইতে পারি না, অথব1 তাহার নিকট হইতে কোন-কিছু গ্রহণ 

করিবারও ভরসা পাইত না। এই জন্যই হযরতকে আল্লার দূত হইয়াও 
মাটির মানুষ হইতে হইয়াছে। ইহাতে মানুষেরই পদমধ্যা্া বৃদ্ধি 

পাইয়াছে। 

কেহ ম্বেন মনে না করেন যে, হযরত আমাদের মতই সাধারণ মানুষ 

ছিলেন। অনেকে এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই আয়াতটির 

উল্লেখ করেন £ 

“কুল ইন্নামা আনা! বাশারুম মিস্লুকৃম ইউহ। এলাইয়!।” 
অর্থাৎ “বল, আমি তোমারই মত মানুষ_আমার উপর অহি নাধিল হয়।” 

এই আয্মাত দ্বারা একথা বলা হয় নাই যে, হযরত আমানের মতই 
মান্য ছিলেন। ধাহারা এই অর্থ করেন, তীহারা উপরোক্ত আয্াতটির 

দুইটি অংশ স্বতন্্রভাবে গ্রহণ করেন; তাই এই ভূল হয়। উহা একটি 

মিশ্র বাক্য ; অখগ্ুরূপে ইহার অর্থ করিতে হইবে । “আমি তোমাদের 

মতই মানুষ। আমার উপর অহি নাষিল হয় 1”--এরূপ করিলে চলিবে 

না। “গ্রামি তোমাদের মতই মানুষ যাহার উপর অহি নাধিল হয়"-_-ইহাই 
হইবে উহার প্ররুত অর্থ। প্ষাহার উপর অহি নাধিল হয়” এই অংশটুকু 

মানুষ” শব্দের বিশেষণজ্ঞাপক। অতএব, বাক্যটির অর্থ প্রকারান্তরে এইক্ধপ 
দাড়ায় £ “আমি একজন অহি-নাধিল হওয়া! মান্য ।” "অহি-নাহিল-হওয়া 
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আন্ষ নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক; কারণ সাধারণ মানুষের উপর 
অহি নাযিল হয় না। 

হযরত যে আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাহা তিনি নিজেই 

বলিয়! গিয়াছেন-_ 

“লাস্তো কা আহাদিকুম ইনি আবিতো ইন! রাবিব ইউত্থামনি অ 
ইউস্কিনি 1৮ 

অর্থাৎ ঃ “( হযরত বলিতেছেন) আমি তোমার্দের কাহারও «মত নই, 
আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্যে রাত্রি যাপন করি, তিনি আমাকে পানাহার 

করান !” 

ইহাই যখন হযরতের সত্যরূপ তখন কেমন করিয়া তাহাকে আমরা 

শুধুই “আমাদের মত" মানুষ বলিতে পারি? জাতে ৪০০৪) তিনি আমাদের 
মত মানুষ ছিলেন বটে, কিন্ত তাই বলিয়া তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। 

তিনি ছিলেন অতিমান্ুষ (987612780 ) বা পূর্ণ মানুষ (€ ইনজান 

ই-কামিল )। 

শেষোক্ত অথে হযরতকে আমরা! অতিমান্ষ নাও বলিতে পারি। 

মানুষকে ছোট করিলেই অতিমানুষকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কুর- 
আনের নিদেশ অনুসারে মান্ুষেব সংজ্ঞা নির্ণয় করিলে আর এই অতিমানব্তা 

দীড়াইতে পারে না। আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ মানুষ হইতেছে “আশরাফুল 

মাথলুকাৎ, অর্থাৎ সৃষ্টির জবশ্রেষ্ট ৃষ্টি। জিন্ফিরিশ.তা, চন্্রস্র্য-_সবকিছুর 
অপেক্ষা মানুষ বড়। মানুষ আল্লার খলিফা ; অন্য কথায় আল্লার নীচেই 

মানুষের স্থান। সেই মানুষের মধ্যেই হযরত হইলেন সর্বশেষ্ঠ মানুষ। 

এরূপ ধরিলে হযরতকে আর অতিমানব বলিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। 

তখন যুক্তিধারা এইরূপ দীড়ায় £__ 
সমগ্র স্থষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ 

মানুষের মধ্যে হযরত মুহম্মদ শ্রেষ্ঠ; 

অতএব, হযরত মুহম্মদ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ । 
এই হিসাবে হবরতকে মানুষ বলিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। 

র্দি আমরা শ্বীকার করি যে, মানুষের ভিতর অসীম শক্তি ও ত্যনস্ত সম্ভাবন! 

লুস্কায়িত রহিয়াছে; তবে এ-কথা সহজেই বলা যায় যে, হযরত মৃহম্মদ 
যাহা-যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই মানবীয় আবেষ্টনের অন্তভূক্তি ছিল। 
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যাহাকে আমর1 মো'জেজ। বা অলোকিক বলি, অস্বাভাবিক বা হ্মাতি- 

প্রাকৃতিক বল, তাহাও আর তখন মানব-গণ্তীর বাহিরে পড়িয়া থাকে না। 
তখন অতিমানবতাকেও মানবতার আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। 

শুধু ইহজগতে নয়, পরজগতেও হযরত মুহম্মদ নেতৃত্ব করিবেন। 
মহা-বিচারের দিন মান্ুযের মুক্তির জন্য অন্য কোন পরয়গন্বরের স্থপারিশ 

করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, সে-ক্ষমতা থাকিবে শুধু হযরত মুহম্মদের। এ 

সন্বদ্ধে কুরআন বলিতেছে £ 

“তিনি ( আল্লাহ, ) জানেন তীহাদেরর় (পয়গন্বরদিগের ) সম্মুখে এবং 

পশ্চাতে কী আছে এবং তাহারা শাফায়াৎ করিতে পারিবেন নাঁঁ- 

কেবলমাত্র একজন ছাড় যাহাকে আল্লাহ্ মনোনীত করিয়াছেন এবং 

তাহার (আল্লার) ভয়ে তাহারা কাপিতে থাকিবেন 1৮--0২১ ২২৮) 

অন্থাত্র__ 

“এবং যাহাদিগকে তাহারা (মানুষের) ডাকিবে, তাহারা কেছই 

শাফায়াৎ করিতে পারিবে না-কেবল তিনিই পারিবেন যিনি সত্যের 
সাক্ষী এবং তাহার! তাহাকে চিনে ।” --( ৪৩২৮৬) 

হাদিস শরীফেও অবিকল এই কথারই প্রতিধ্বনি আছে। দৃষ্টাস্তম্বরূপ 
একটি হাদিস এখানে উদ্ধৃত কর1 গেল ঃ 

আনাস বলিতেছেন ঃ 

দ্রস্থুলুল্লাহ্. বলিয়াছেন £ রোজ-কিয়ামতের দিন ভালমন্দ লোকসমূহ 

একত্রে মিশ্রিত থাকিবে । তাহার প্রথমতঃ হযরত আদমের নিকট গিয়! 

বলিবে : আমাদের জন্য আল্লার কাছে স্পারিশ করুন। আদম বলিবেন £ 

আমি একাধের যোগ্য নই, তোমর! ইব্রাহিমের নিকট যাও। ইব্রাহিম 

বলিবেন আমি ইহা পারিব না, মুসার কাছে যাঁও। মুসা বলিবেন : 

আমি অক্ষম, ঈসার কাছে যাও; ঈসা বলিবেনঃ আমি পারিব না, 

তোমরা মুহম্মদের কাছে যাও। (প্রত্যেকেই আত্মকৃত ক্রুটির কথা চিন্তা 
করিয়া শরমেন্দা হইয়া পড়িবেন )। তখন সকলে আমার নিকট আসিবে। 

আমি বলিব ঃ ইনশা! আল্লাহ্ "সামি ইহা পারিব। তখন আল্লার অনুমতি লইয়। 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যেরূপ তিনি শিক্ষ দিয়াছেন, সেইরূপভাবে 

তাহার গুণগান করিব। তারপর বহুক্ষণ যাবং আমি ত্বাহার লম্মুখে 

সিজদায় থাকিব। তখন আল্লাহই. বলিবেন £ হে মুহম্মদ, ওঠ, তোমার কী 
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প্রার্থনা, বল। আমি বলিব £ হে প্রভূ, আমার উম্মতের কী হইবে? 
'আল্লাহ্ বঙ্গিবেন £ যাও, ধাহাদের অন্তরে একটি যব-পরিঘাণ ঈমানও আছে, 

তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়া যাও। আমি তাহাই করিব। অতঃপর পুনরায় 

আসিয়া পূর্ধবৎ আল্লার সমীপে সিজদা! করিব। আল্লাহ্ বলিবেন : তোমার 

আরঘ কী, বল, আমি মঞ্জুর করিব। তখন আমি বলিব £ হে প্রভূ, আমার 

উম্মৎ! ইহাতে আল্লাহ, বলিবেন £ যাও, যাহাদের অন্তরে শম্তকণা-পরিমাণ 
জমানও আছে, তাহাদিগকে লইয়া যাও। আমি তাহাই করিব ( এইরূপে 

হযরত মুহম্মদ বারে বারে সুপারিশ করিয়া যাহারা শুধু “লা-ইলাহ। ইল্লাল্লাই 
মুহম্মদর রনুলুল্লাহ__এইটুকু বলিয়াছে, তাহাদিগকেও তিনি দোযখের আগুন 

হইতে বাচাইয়া বেহেশতে স্থান দিবেন )। _ (মেশকাত) 
অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি £--ইহলোকে পরলোকে, জড়- 

জগতে আধ্যাত্মিক জগতে, মানুষ বেশে, পক্নগন্থবর বেশে, সব্ক্ষেত্রেই এবং 

সর্ব অবস্থাতেই হযরত মুহম্মদ কুল্মাধলুকের শেঠ আদর্শ । 
পরিপুর্ণতার খাতিরেই তাহাকে এমন সব্ব্যাপী হইতে হইয়াছে। 

পুর্ণ আদর্শ ধিনি হইবেন, তাহাকে সকলের ডাকেই সাডা৷ দিতে হয়, সকলের 
জিজ্ঞাসারই জবাব দিতে হয় ; সকলের কাছেই ধর! দিতে হয়। 

হযরতের জীবন তাই 'মধ্যদিনের স্থ্যালোকের ন্যায় একেবারে সুস্পষ্ট। 

ইহার কোনখানে কোন হেঁয়ালী নাই, অস্পষ্টতা নাই, অনুমানের বা কল্পনার 

অবসর নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত মানুষের জীবনে যাহা কিছু ঘটে, 
সমন্তই তাহার মধ্যে আছে। শিশু জন্মিলে কী করিতে হইবে, কেমন 

করিয়া তাহাকে লালনপালন করিতে হইবে, শিক্ষা দিতে হইবে, কেমন 

করিয়া সে মাতাপিতা ও অন্ঠান্ত গুরুজনকে ভক্তি করিবে, কেমন করিয়া 

সে বিবাহ করিবে, কেমন করিয়া ঘর-সংসার পাতিবে, কেমন করিয়া ধর্ষকর্ম 

করিবে--কেমন করিয়া খাইবে, পরিবে, শুইবে, বসিবে__সর্ববিষয়ের আদশই 

তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। 

শুধু মানুষের বাহিরের দিক নয়, ভিতরের দিক দিয়াও আমরা সেখানে 

নিরাশ হই না। মানুষের দাম্পত্য জীবনের যে-অংশ অতি গোপন, লেখানেও 

হযরত আমাদের আদর্শ। তাহার সেই গোপন অংশেরও বিবরণ আমরা 

জানি এবং সেখানেও তাহার সহিত নিজুর্দিগকে মিলাইয়া লইতে পারি। 

এএই দ্ুুষ্পষ্টত। শ্রেষ্টত্বেরই লক্ষণ, সন্দেহে নাই। অন্যান্ত পয়গম্রদিগের 
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সহিত হযরতের পার্থক্য এইখানে । এজীবনের কোনখাশে কোন তালস- 
মাঁতের খেলা নাই, খানিকটা দেখাইন্না খানিকটা লুকাইয়া দর্শকবৃন্দকে 
সন্মোহিতত করিয়া রাখিবার প্রপ্নাস নাই। জীবনের সবখানি উদ্দুক্ত করিয়া 
লোকচক্ষুর সম্মুধে ফেলিয়া রাখ! হইয়াছে; যাহার যেখানে খুশি, দেখুক এবং 
শিখুক। কোন বন্ত জম্পূর্ণপে আদশস্থানীয় বা নিখুৎ না হইলে দিবারাজি 

এরূপভাবে খোলা যায়গায় লোকচক্ষুর সন্মুধে ফেলিয়া রাখ। সম্ভব নয়। 

বন্ততঃ হধরত মুহম্মদ সত্যই এক অপরূপ স্থষ্টি। আল্লাহ্ তাহাকে 
বিশ্বনিখিলের জন্য পরিপূর্ণ বাস্তব আদর্শ রূপে দাড় করাইয়৷ রাখিয়াছেন। 
অবশ্ত কুবআন শরীফে মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়; 
কিন্তু সে ভাবগত ভাবে, বস্তগতভাবে নয়। শুধু মুখে উপদেশ দিলে কাজ 

হয় না, আদর্শও দেখাইয়া দিতে হয়। রাপায়নিক যেমন শিক্ষার্থীদিগকে 
তাহার বক্তব্য বলিয়া অবশেষে হাতে-কলমে ( 0673079869007) ) 

দেখাইয়! দেন, হযরত মুহম্মদের মধ্য দিয়াও আল্লাহ ঠিক তাহাই করিয়্াছেন। 

আল্লাহ্ যাহা কুরআনে বলিয়াছেন, হযরতের জীবনের মধ্যে তাহার বাস্তব 
বূপও দেখাইয়া দিক্লাছেন। হযরত মুহম্মদ তাই আমাছেব মৃত্তিমান 
কুরআন । 

সব্ধর্মের প্রতি উদ্দারতায় 

হযরতের জীবনেব দ্ঘিতীয বৈশিষ্ট্য হইতেছে ঃ সবধর্ষের প্রতি তাহার 

উদারতা । এই দুনিয়ায় কত ধর্ম এবং কত জাতিই না আছে। প্রত্যেকেই 
প্রত্যেকের হইতে শ্বতন্ত্র। ইসলামের . সহিত তাহাদের কোনটিরই প্রায় 

কোন মিল নাই, কারণ ইসলাম হইতেছে বিশুদ্ধ তৌহিদবাদ £ অথচ অন্যান 
সব ধর্মই অক্সবিস্তর পৌত্বলিকতায় বা নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ। অথচ 
আশ্চর্যের বিষয়, এত বিরোধ থাক। সত্বেও ইসলাম একেবারে শান্ত ও শাস্তি- 
কামী। প্রকুত মুসলমান হইতে হুইলে পুরবর্তা নবী-রন্মুলদিগের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে-_ইহা কুরআনের আদেশ। বিশ্বাসীদিগের 

সংজ্ঞা দিতে গিয়া! আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ 
“বল, আমরা আল্লাতে বিশ্বাস করি এবং যাহা আমাদের প্রতি 

অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা! ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইস্হাক ও হম্বাকুত্বের 

গ্রতি এবং অন্তান্ত গোত্রের প্রতি অবতীর্ণ হইক্াছে, এবং যাহা 
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ঈসার '্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ( অন্ান্ঠ ) পয়গম্বর দিগের 
প্রতি ফাহাদের প্রভুর তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে; আমরা 

তাহাদের কাহারও ভিতরে কোন ভেদাভ্েদে করি না এবং আল্লার 

প্রতিই আমরা আত্মলমর্গণ করি (২2১৩৬) 

অন্যত্র : 

“এবং যাহার! তোমার প্রতি (হযরত মুহম্মদের প্রতি ) যাহা যে এঁশী 

গ্রন্থ) অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে 
তাহাতে বিশ্বাস করে; তাহাদের পরকাল সম্বন্ধে কোন ভয় 

নাই।” 

--(২ £ ৪) 

অন্তত্র £ 

“আল্লার রন্ুল তাহার উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস 
করেন, বিশ্বাসীরাও ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস করে? তাহারা সকলেই 

আল্লাকে, তাহার ফিরিশতাদিগকে, তাহার কিতাব সমূহকে এবং তাহার 

পয়গ্ধরদিগকে বিশ্বাস করে।” (২২২৮৫) 

ইহাই হইতেছে কুবআনের শিক্ষা। আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন ঃ 

“এমন কোন জাতি নীই-যেখানে আমি আমার জতর্ককারী পাঠাই 
নাই ৮70৩৫ 2 ২৭) 

অন্যত্র বলিতেছেন £ 

“এবং প্রত্যেক জাতিরই এক একগ্রন পয়গম্বর ছিল।” 
ণ (১০2৪৭) 

তাহা! হইলে আল্লার কথার ছারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, সবর্দেশে এবং 

সর্জাতিব মধ্যে কোন-নাঁকোন পয়গম্বর আসিয়াছেন। কাজেই ভারত- 

বর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যেও পয়গম্বর আসিবার কথা। তাহা যদি হয়, তবে 

ব্যাস, স্ত্রীরুষ্ণ, রামচন্দ্র, প্রতৃতি মহাপুরুষের! (অথবা অন্য কেহ ) পরয়গন্বর 

হইলেও হইতে পারেন। আর পয়গম্থর হইলেই কুরআনের শিক্ষা অন্পসারে 
মুসলমান তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য । 

ধর্মনীতি হিসাবে ইসলামের এই বিধান কত উদার, কত সহনশীল! 
বস্তুত ইসলামের ধাতুগত অর্থ ই হইতেছে "শাস্তি" । সকল বিরোধ ও বৈষম্যের 

মধ্যে সময় সাধন করিয়! শান্তিতে বাস করাই হইতেছে তাহার লক্ষ্য। 
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ধর্মপ্রচারে যে বলগ্রয়োগ নাই, তাল্লাহু তাহাও বলিয়া দিয়াছেন £ 

প্ধ্মপ্রচায়ে বলপ্রয়োগ নাই। নিশ্চয়ই সত্য মিথ্যা হইতে জম্পূর্ণ 
থতনত হইয়! পড়িম্বাছে ।” 

- (২২ ২৫৫) 

€”্হ মুহম্মদ) কাফিবদিগকে বল) তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, 

আমার ধর্ম আমাব ফাছে।” 

এমন কি পৌত্বলিক দিগেব আরাধ্য দেবদেবীদিগের পস্ত গালাগালি 
দিতে আল্লাহ. নিষেধ কবিয়া দিয়াছেন £ 

“এবং তাহারা ( পৌত্তলিকেব1 ) আল্লার পার্থে যে-সমস্ত দেবতাদিগকে 
স্থাপন করিয়া পৃঙ্কা করে, তাহাদিগকে গালাগাল দিও ন1।” 

--€(৮১১*৯) 

উপরের উদ্ধাতি হইতে এই কথাই বুঝা যাইতেছে যে, প্ররুত মুদলমান 
হইতে হইলে আপন আদর্শকে বজায় বাধিয়া) অথচ অপবের ধর্ম ও 

সংক্ষারকে অশ্রদ্ধা না কবিয়া চলিতে হইবে এবং পরস্পবের প্রতি সহনশাল 
হইয়! শান্তিতে বাস করিতে হইবে । 

বল! বাহুলা, হযবত মুহম্মদ তাহার ব্যক্তিগত জীবনে ঠিক এই আদর্শই 

পালন কবিয়া গিষাছেন। মন্কা হইতে হ্যবং করিষা তিনি যখন মদিনায় 
যান, তখন তিনি মদিনাব ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সহিত সদ্ধি করিয়া যে-সন? 
দিয়াছিলেন, তাহাতে এই আদর্শই প্রতিফলিত ছিল। পৌত্তলিক তায়েফ- 

বাসীদিগের প্রতিনিধিগণ যখন মদিনায় হযরতেব নিকট উপস্থিত হন, তখন 

তাহাদিগকে মণ্দীনার মসজিদ-প্রাংগনে স্থান দিয়াছলেন। আবার নজরানের 
থৃষ্টানদিগের এক প্রতিনিধিসঘ যখন মর্দনায় আসেন, তখন হযরত 

তাহাদিগকে সাম্ব্য উপাসনাব অন্য মদ্দিনা-মসজিদেই স্থান দান কবেন, একই 
ছাদের নীচে একই সময়ে থুষ্টানেরা পূর্বদিকে মুখ করিয়া! উপাসনা করিতে 
থাকেন, মুসলমানেবা হযরতের পিছনে দাড়াইয়া কা'বা শরীফের দিকে মুখ 
কবিয়া নামা পড়িতে থাকেন। পরধর্ষের প্রতি এতবড় উদারতা সত্যই বিরল 

নহে কি? ভিন্ন ধর্মের প্রতি কিন্নগপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার 
বিধান ব! দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। হযরত মুহম্মদের 
পূর্বে অন্য কোন ধর্মপ্রচগারকের মধ্যে এই আরশ খুঁজিয়া পাওয়! 
যাইবেন!। 
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বিধর্মার্দিগের সহিত ব্যবহারে 

বিধর্মীদিগের সহিত হযরতের ব্যবহার ছিল একেবারে অনবক্কা। এমন 

উদ্দার মনোভাব আর কোন মহাপুক্রষের মধ্যে আমর1 দেখিতে পাই না। 

ইসলামের বিরোধী জানিয়াও তিনি কোনদিন কোন লোককে অযথা! তিত্রস্কার 

করেন নাই, খ্বণা করেন নাই বা শাস্তি দেন নাই। অবিশ্বাসী কোরেশ-ইনুদী 
ৃষ্ান-পারসিক্ষ প্রভৃতি কাহারও প্রতিই তাহার জাতক্রোধ ছিল ন1। ইসলাম 
সম্বদ্ধে একটা ভ্রাস্ত ধারণা আছেঃ “কাফির হইলেই মুসলমানদিগের 
নিকট তাহার আর রক্ষা থাকিত না; “কাফির দেখিলেই তাহারা হত্যা 

করিয়। ফেলিত। বলা বাহুল্য, এ প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই। কাফির 

কাহাকে বলে, তাহা জানিলে এই ভ্রান্ত ধারণা! তৎক্ষণাৎ সকলের মন হইতে 

দূরীভূত হুইয়! যাইবে। 
কাফিরের অর্থ হইতেছে অবিশ্বাসী। “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মৃহন্মদর 

রঙ্ুলুল্লাহ”_এই কলেমাই হইতেছে বিশ্বাসী-অবিষ্বাসী নির্ণয়ের মাপকাণি। 
যাহারা এই কলেমা ও তাহার ভাবপুষ্ট জীবনাদর্শে কার্ধতঃ বিশ্বাস ৰরে, 

তাহারাই মুমিন, যাহারা তাহা করেনা, তাহারা 'কাফির'। মানব জাতির 

এ দুই প্রশস্ত শ্রেণী-বিভাগ। "মুমিন হইলেই যে সব সময়ে সে ভাল কাজ, 

করিবে, আর কাফির হইলেই যে মন্দ কাজ করিবে, তাহাও নহে। মুমিন 

হইয়াও সে মন্দ কাজ করিতে পারে, কাফির হইয়াও সে ভাল কাজ করিতে 

পারে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্ধের ফল ভোগ করিবে, ইহাই ইসলামের 

বিধান। কাক্ষির বা মুনাফিক হইলেই যে মুসলমান তাহার সহিত সকল 

সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, তাহাও নহে। দুনিয়ার কাজকাম কাফিরের সঙ্গেও 

কর! চলে। খাজরাজ-নেতা আব্দুল্লাহ্, -বিন-উবাই হযরতের সহিত অনেক 

শুনাফিকি করিয়্াছিলেন। কিন্তু হযরত কোন দিন তাহাকে কাফির রূপে 

বর্জন করেন মাই। তিনি মারা গেলে হযরত তাহার কাফনের জন্য 

নিজের উত্তরীয় পাঠাইয়্! দিয়াছিলেন এবং তাহার জানাজা-কাধে যোগদান 

করিয়াছিলেন গুধু তাই নয়, তিনি তাহার আত্মার কল্যাণের ছল্যও আল্লার 

নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিস! প্রকাশ। হযরতের পিতৃর্য দ্মাবুভালিব 

কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্ত হরত তাহাকে সেই কারণে 

কখনও অশ্রদ্ধা দেখান নাই; মৃত্যুকালে তাহার জন্যও তিনি আল্লার কাছে 
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সুনাঙ্জাত বরিয়াছিলেন।”« আপন জামাতা আধু্গ আল যর্তদিন বিধর্মী ছিলেন 
ততদিন হধরত তাহার প্রতি কোনরূপ ছুব্যবহার করেন নাই। ইচছছদী এর 
খুষ্টানদিগের সহিত যে-সব সদ্ধি হইয়াছে, অথবা হযরত তাহাদিগকে যে 

সন্দ দান করিয়াছেন, তাহাতেও একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হুইয়াছে ঘে, 
গাহাদের ধর্মে কখনও হস্তক্ষেপ করা হইবে ন]। 

বিশ্বজ্রাতৃত্ব ও মহ্হামানবতায় 

হযরত মুহম্মদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঃ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মহামানব- 

তার আদর্শ প্রচার। শুধু আরববাসীর্দিগের জন্ঠই তিনি আসেন নাই, শুধু 

মুসলমানদিগের মধ্যেই তিনি একতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া সন্ত্ট হন নাই, 
তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মিলন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। ধর্ম, জাতি এবং দেশ 
বিভিন্ন হইলেও সকল মানুষই যে মূলত; এক পরিবারভূক্ত, সকলেরই উৎসমুখ 

যে এক, সকল মানুষেরই অন্তরে যে একটা নিগৃঢ আত্মীয়তার যোগসুত্র 

আছে এবং তাহার! যে পরস্পর ভাই ভাই--একথা দুনিয়ার একজন মহাঁপুরুষই 

হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এবং তিনি হইতেছেন মুহম্মদ । 
এসম্বদ্বে আল্লার বিধানও অত্যন্ত সুস্পষ্ট । কুরআন বলিতেছেন ; 

“সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি” --(২ ২২১৩) 

অন্তর আছে £ 

“হে লোক সকল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে একই পুরুষ ও একই 
নারী হইতে স্জন করিয়াছি এবং বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত 

করিয়াছি--যাহাতে তোমরা পরম্পরকে চিনিতে পারো। নিশ্চয়ই 

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লার নিকট অধিকতর সম্মানার্হ যিনি 
অপরের প্রতি নিজের কর্তব্য সন্ধে সঞ্জাগ ।” (৪৯ ১ ১৩) 

বস্ততঃ ইসলামকে যাহারা একটুও চিনেন তাহারা বলিবেন ঃ 

মহামানবতাই তাহার আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্রই তাহার স্বপ্র। হিন্দী, আরবী, 
আফগানী, কাজী, নিগ্রো, চীনা, ইউরোপীয়-_বিশ্বের সর্বদেশের সবজাতীয় 

লোককে একত্র করিয়া একই মিলন-স্ত্রে আবদ্ধ করিবার মত বিরাট মন 

এবং পরিকল্পনা জগতে আর কার হইয়াছে? এত বড় শক্তিই বা কার? 

__* অবগত কাফির জানিঙ্গা কাহারও অদ্োর্িত্রিযায় যোগদান করা বা তাহার আ্ার 
কল্যাণ-প্রার্থনা করা! যুদলমানদের পক্ষে জায়েজ নছে---€ বোখারী ) 
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ইহ! স্বপ্রু দয়, সত্য! আজ পর্যন্ত কা'বা শরীফে প্রতি বদর একবার 
করিয়া এই মহামিলন সাধিত হয়। পবিত্র হজের দিনে সকলেরই এক 
ধ্যান এক ধারণা; এক বেশ এক ভূষা) এক বাণী এক লক্ষা- সবাই 
মিলি! সিন এক। হযরত মুহম্মদের পূর্বে এই রিশ্বমানবতা বোধ 
একেবারেই অচিন্ত্য ছিল নাকি? 

স্বাধীনতা ও গণতঙ্জে 

স্বাধীনতা ও গণতন্্ব ইসলামের মজ্জরাগত। অবশ্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 
সম্বন্ধে ইসলামের ধারণা একটু স্বতন্্র। যে-অর্থে সাধারণতঃ আমরা! এই দুইটি 
কথাকে বুঝি, ইসলামের ধারণা ঠিক তাহা নয়। কেবল-মাত্র ভৌগোলিক 
হিসাবে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রচালন! করার নানও স্বাধীনতা নয়, অথবা ভোট, 

ত্বারা সভ্য নিবাচন করার নামও গণতন্ত্র নয়। মানুষের মনোরাজ্যে 

যেখানে থাকে শত প্রকারের বন্ধন ছোট-বড় ইতর-ভদ্রের প্রভেদ, জঘন্য 
জাতিতেদ ও অন্পৃশ্ততার অভিশাপ, সেখানে গণতন্ত্রের বুলি একটা নিষ্ঠুর 
বিদ্রপের মতই মনে হয়। এমন মাথাগণতি গণতন্ত্র ইসলামের কাম্য 
নয়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে গোড়ার কথা হইল ধর্ম ও কর্মে মানুষের 

সম-অধিকার প্রদান। সব মানুষই সমান এবং সকলেরই ধর্মে-কর্মে সম- 
অধকার আছে, এই নীতি গ্রহণ না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র 

লাভ করা অসম্ভব । মুক্তিসাধনার পথে সবাগ্রে তাই আমাদিগকে স্বীকার 

করিতে হয় আল্লার একত্ববাদকে। আমাদের . উৎপত্তি বা উৎস-মুখ যে 

এক, এই কথা না মানিলে মানুষে মানুষে কখনো সমতা আসিতে পারে 

না। এক-পিতার সন্তানদের মধ্যে যেমন আপনা-আপনি ভ্রাতৃত্ববোধ জন্মে» 

তেমনি আমর! ষদ্দি স্বীকার করি যে, আমাদের সকলের “বুব এক, তবে 

আমরাও পরস্পর ভাই-ভাই হইতে পারি। ইস্লামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই 
সত্য বুনিয়াদের উপর, সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ, এক এবং প্রত্যেক মানুষের 

মৌলিক অধিকার সমান-_ইসলাম এই ছুইটি কথাই মান্ধষকে শিখাইয়াছে। 
ব্ক্িত্বের স্বাধীনতা এবং হ্বাতন্ত্র তার প্রধান বৈশিষ্ট্য । তার কাছে কোন 
বর্ণবৈষম্য নাই; কৌলিন্তপ্রধা নাই। এখানে কর্ম ছ্বারা সাধনার হার! 
মানুষকে বড় হইতে হয়, বংশ-মর্যা্দা বা জাতিভে? ভ্বার! নয়। 

কিন্ত ইহাঁও ইসলামের শ্বাধীনতার সম্পূর্ণ ব্যাধ্যা নয়। প৪৫০০৮ 



১৪৩ মুহদ্মদ “মুহম্মদ ছিলেন কিনা? 

£9 000 17১-12256” স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার এ ধরণের 
তুয়াবধা ইসলাম বলে না। জন্ম হইতেই আমর কখনও স্বাধীন নইও, 
হইতেও পারি না। শিশু ভূমিষ্ঠ হুইবামাত্রই সে তার মায়ের সম্পূর্ণ 
অধীন, বড় হুইলে তার পাবিপার্থিকতার অধীন, প্রাকৃতিক নিয়মের 
অধীন- কোন্খানে তবে তার স্বাধীনতা? বন্ততঃ স্বাধীনতার অর্থ তা নয়। 
কোন নিয়ম- নিগঢ়কে নামানার নাম স্বাধীনতা নয়__উচ্চংখলতা। প্রত 
ক্বাধীনতা নিয়ম-নিগণ্ড় আবদ্ধ। নৈতিক শ্খলার অধীন হইয্লাই 
স্বাধীনতাকে চলিতে হয়। ফুলের সৌরভ যেমন পাপড়ি-দঃল আবদ্ধ থাকে, 
মেশকের খোশবু যেমন মৃগনাভির আধারে বদ্ধ থাকে, স্বাধীন তার পদযুগলও 
তেমনি থাকে নিয়ম-নীতির ন্বর্ণশংখলে আবন্ধ। ইসলামের স্বাধীনতা 

ঠিক এইরূপ । সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং শক্তি লইয়া মানুষ কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা 

লাভ করিতে পারে না; পারিলেও তাহাতে বিপদ ঘটে। পরস্পর 

নির্ভরতা ও সহযোগিতার সেখানে একাস্ত প্রয়োজন । 

ইসলামের গণতন্ত্ও একটু স্বতন্্ ধরণের | ধর্মে ও কর্মে সে সকলকেই 
সমান অধিকার দিয়াছে । একজন দীন ভিখারীও মসজিদে আসিয়! বাদশার 

পার্খে অথবা অগ্রে ঈাড়াইযা নামায পড়িতে পারে, যে-কোন লোক যে 

কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে; সাধন! দ্বারা যে-কোন দিক দিয়া 
জগতে বড হইতে পারে। কিন্ত তাই বলিয়া ইসলাম স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় 

দেয় না। যার-খুশী যা, সে তাই করিবে বা বলিবে, অথবা কোন গুরুতর 

ব্যাপারে ষোগ্য-অযোগ্য নিধিশেষে প্রত্যেকেই মতামত দিয়া একটা অনর্থের 
স্থট্টি করিবে, ইসলাম তাহা! বলে না। এরূপ বিকৃত গণতন্ত্রের সে সমর্থক 

নয়। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবারও তার যেঘন অধিকার আছে, নেতৃ" 

আদেশ মানিবারও সেইরূপ কডা তাকিদ আছে। আধুনিক যুগের উৎকট 

গণতন্্বাদ ইসলামে নাই। 
এ সম্বন্ধে কুরআন বলিতেছে £ 
“আলাহকে মানে, তার রম্গুলকে মানো, এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা 

নেতৃস্থানীয়, তাহাদিগকে মানো- (৪ $ ৬৭) 

স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র সম্বন্ধে উপরে যাহী বলিলাম, হযরত মৃহচ্মঃ 

ঠিক সেই আদর্শই দেখাইন্তা গিয়াছেন। আল্লার একত্বকে ভিত্তি করিয়া 
সমস্ত মুসলমানকে স্ডিনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবন্ধ করিয়াছেন, ধর্মে ও কর্মে 



রিখনরী ১৪৪ 

সরুলকে সমন অধিকার দান করিয্ান্ছেন, পক্ষাস্তরে নেতৃ-আফেশ মানিয়া 

চলিৰার জন্তও ভীষণ তাকিদ দিয়াছেন। যিনি নেতা হইবেন, আমীরুল্- 
মু'ষিনীন হুইবেন, তাহার হুকুম পালন করিতেই হইবে। লেখানে কোন 

ভিন্নগোঠ স্বট্টি করিলে চলিবে না। হ্যরতের ব্যক্তিগত জীবনেই এঁ- 
কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন নেতা, ভক্তবুন্দের স্বাধীন 

মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার তিনি দিয়াছিলেন, অনেক জময় তাহারা 

কোন কোন কাধে হযরতের কথার প্রতিবাদও করিয়াছেন, কিস্ত একবার 

তিনি যেই কোন একটি আদেশ দিয়াছেন, অমান সকলেই তাহা বিনা 

বাক্যব্যয়ে মানিয়! লইয়াছেন। একটা! দৃষ্টান্ত দেখুন £ 
ক্রীতদাস জায়েদ। হযরত তাহাকে মুক্তি দিয়া স্বাধীন মানুষের 

মর্যাদা দিলেন। তাহাকে তিনি আপন পুন্রের মত লালন-পালন করিলেন, 
নিজ ফুফাতো বোনের সহিত বিবাহ দিলেন, অবশেষে তাহাকে মুতা- 
অভিযানে সেনাপতি পর্দে বরণ করিলেন। অনেক সাহাবা ইহাতে 

আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু হযরত তাহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া যেই 
আপন সিদ্ধান্ত ঘোস্ন্গুট কুরিলেন, অমনি সমস্ত মুসলমান সেই ক্রীতদাস 
সেনাপ্নত্তির অন্ি়নই অগ্নল্রদনে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। এমন কি আবুবকর» 
আলি, ওমর প্রভৃতির মত" বিশিষ্ট ব্যক্তি-_ধাহারা হযরতের মৃত্যুর পরে 

মুসলিম-জগতের খলিফ! হইয়াছিলেন__ঠ্াহারাও জায়েদের অধীনে সাধারণ 

সৈনিকবেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ক্রীতদাস কুতুবুদ্দীন 
যে ভারতের সর্বপ্রথম মুসলমান সম্রাট হুইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন মুসলমানই 
কোনরূপ আপত্তি করে নাই। 

ইহাই ইসলামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বরূপ। মানুষের আভ্ন্তরীণ 
ব্যক্কি-স্বাধীনতাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। 

এখানে কেহ যেন মনে না করেনঃ তবে কি ইসলামের জন্য রাষ্ট্র- 

স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই? দিশ্য়ই আছে। পূর্বেই বলিদ্ধাছি, ইসলামের 
যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে বাস্ধব রূপ দিতে হইলে তাহার পশ্চাতে চাই 
শক্তির সাধনা । কাজেই রা ন্বাধীনতাও তার পুর্ণ বিকাশের জন্য 
অপরিহার্য । রাইন্বাদীনতা না৷ থাকিলে অনেক সময় ধর্ম-্বামীনতার 
আস্কিই থাকে না) ইসলামে রাষ্্রী ও ধর্ম তাই একসঙ্গে 
কীঁন। 

শু 



১৪৫ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিন ? 

জারীজাতির উন্নয়নে 

হযরতের অগ্যতম প্রধান সংস্কার £ নারীজাতির মর্যাদা ও ও মৃল্যদান। 
নারীকে দিয়াছেন তিনি কল্যাণময়ী, মহ্হমমরী, পুণ্যময়ীর রূপ। হযরত 

মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে জগতের সর্বত্র নারীকে অস্থাবর সম্পত্তির মতই 

মনে করা হইত। কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিশর, কি আরব, কি 

ইউরোপ- কোথাও নারীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। নারীকে দাসীর 

মতই মনে করা হইত এবং তাহাকে লইয়৷ যদৃচ্ছা ব্যবহার করা চ্লিত। 
এমন কি জভ্যতার প্রাচীন লীলাভূমি ভারতবর্ষেও নারীর পাদমর্ধা্ট৷ খুব 
উন্নত ছিল না। বৈদিক যুগে কোন কোন বিষয়ে নারীর অধিকার থাকিলেও 

সাধারণতঃ তাহারা পুরুষের কৃপার পাত্রী রূপেই পরিগণিত হুইতেন। সে যুগে 
নারীর অবস্থা কিরপ ছিল, সে সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

“বেদিবাণী' হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি £ 
“বৈদিক যুগে বিবাহ ধর্মানুষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগে 

বাল্যবিবাহ হইত না বোধ হয়, কারণ বিবাহের জম্পর্কে পরিণতবযন্ক 
যুবক-যুবতীর উল্লেখই বারংবার পাওয়া যায়। বহু যুবতীর বিবাহ হইত 
না, তাহার! কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকিত। বিকলাংগ কন্যাদের 

বিবাহ হইত না। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে 
আর অধিকার থাকিত না। এই জন্য ফন্তার ভ্রাতার। ভগিনীর বিবাহ 

দিতে চেষ্টিত থাকিত। -বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। বিধবা প্রায়ই 
স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিত। এজন্য স্বামীর ভ্রাতার নাম হইয়াছল 
দেবর (দ্বিতীয় বর)। পুরুষেরা বহু বিবাহ করিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের 

ব্যভিচারই নিন্দনীয় ছিল ।...কন্যা হরণ করিয়াও বীরগণ বিবাহ করিত। 
"বিধবা হইলে পত্বী পতির চিতায় শয়ন করিয়া, দেবরের আহ্বানে 

উঠিয়া আদিত ও পতির শব দাহ করিত।» 
»(বরেদবাণী, ৩২৪-_-৩২৭) 

ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, ভারতীয় নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম খুব বেশী ছিল 
না) নানাভাবে তাহারা লাঞ্ছন! ভোগ করিত। অবশ্ঠ গার, উভয়ভারতী, 
সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি মহ্ছিমময়্ী ও বিদুষী নারীও থে ছিলেন না, তাহা নহে; 
তবে সাধারণতঃ মারীজাতির অবস্থা খুব উন্নত ছিল বল্গিঃ মনে হয় ন1। 
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নারীব এই লাঞ্ছনা চরমে উঠিয়াছিল খৃষ্টানদের হাতে। নারী ষে' 
চির-অভিশখ্ু, নারীই যে সকল পাপ ও সকল অকল্যাণের মূল, ইহা শুধু 
স্কার নহে--ইহা তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্তরৃক্ত। তাহারা বলে £ 

4১080 ( আদম ) এবং চ:%৩ (হাওয়া) যখন স্বর্গ ছিলেন, তখন চ%৪-ই 

শয়তানের প্ররোচনায় প্রথম মুখ্ধ হন, তারপর আল্লার আদেশ লংঘন করিয়া 
নিজে জ্ঞান-বুক্ষের (059 ০1 (10/1605০ ) ফল ভক্ষণ করেন এবং £0৭22- 

কে দিয়াও ভক্ষণ করান।* নেই পাপের জন্যই আল্লাহ্ £১৫৪০॥ এবং চ৩-কে 
স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়। দুনিয়ায় পাঠাইয়া দেন। £১৫৪00-এর 
এই পতনে সমগ্র মানবজাতির পতন হইয়াছে, আর এই পতনের মূল 

কারণই হইতেছে ৮১৮০১ িএঞ। নভে, অন্য কথায়। নারীজাতিই 

হইতেছে সকল পাপের মূল। এইজন্যই থুষ্টান পাব্রীগণ নারীকে “শযতানের 

যন্ত্রঃ (০0:99০2 0 0৩ 06৮11) “কামভ-দিবার-জন্য-সর্বদা-প্রস্তত 

বিচ্ছু” (5. 90970192৮18 ঠ০ 8009 )) পবিষাক্ত বোলতা” 

(১ [013913008 99০) ইতাদ্ি আখ্যায় বিভূষিত করিয়া বাখিযা:ছ। 

কিন্তু মানব-পতনের এই কাহিনী ইসলামের নহে। এই পতনের জন্য 
ইসলাম বিবি হাওয়াকে কোনদিনই দায়ী করে নাই। এসদ্ব-ন্ধ কুরআান 
বলিতেছে £ 

"এবং (আমরা বলিলাম ) হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই উদ্যানে 
(দ্বর্গোদ্ভানে) বাস কর; খুশী মত সব ফল-ফলালি খাও, কিন্তু এই 

বৃক্ষের নিকটে যাইও না, কারণ তাহা হইলে তোমরা অন্যায়কারী- 

দিগের মধ্যে গণ্য হইবে ।" 

“কিন্ত তাহাদের ভিতরকার কুপ্রবৃত্তিগুণল যাহাতে বাহির হুইয়া আসে, 
সেই উদ্দেশ্তে সে ( শয়তান ) বলিল £ তোমাদের প্রভু ( আল্লাহ ) এই 

গাছের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন, জানো? তোমব! 

উভয়ে ছুইটি ফিরিশ তা! না বনিতে পার অথবা যাহাতে অমর না হইতে 
পার। এবং সে উভয়ের নিকটেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল £ নিশ্চয়ই 

আমি তোমাদের হিতৈষী বলিয়াই উপদেশ দিতেছি ।” 

»। 48১00 106 21210 55105 15 01222 ৯0010 0800 28565 6০0 ০6 100 2৩, 

8105 ঠি৪%৩ 10৩ 01 0125 05৩5 800 1 010 6৪770350581 : 3. 
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"তখন মে তাহাদিগকে ধেকা দিয় পত্তন ঘটাইল; কাজেই ধন 
তাহার সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিল, তাহাদের কুপ্রব্্তি, 
গুলি তাহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিল এবং তখন উভরেই 

বৃক্ষের পত্রতবারা নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য ব্যগ্র হুইক্া 
উঠিল। তখন তাহাদের প্রভূ বলিলেন; আমি কি তোমাদিগকে এ 
বুক্ষের নিকট যাইতে নিষেধ করি নাই এবং বলি নাই যে শয়তান 
তোমাদের প্রকাশ্ঠ শত্রু?” তাহারা বলিল £ “হে আমাদের প্রভু, আমরা 
নিজেদের প্রতি নিজেরাই অন্তায় করিয়াছি, যদ্দি তুমি আমার্দিগকে 
ক্ষমা না কর, তাহা হইলে নিশ্য়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব।” 

_(৭ 3 ১৯---২৩) 

শয়তান যে তাহার কু-প্রস্তাব প্রথমতঃ আদ.মর নিকটেই করে, এবং 

আদমই যে প্রথম প্রলুব্ধ হইয়া বিবি হাওয়ার সহিত শ্রকত্রে মিলিয়া নিষিদ্ধ 
ফল ভন্মণ করে, কুরআন তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে :-_ 

“কিন্ত শয়তান তাহার নিকট (আদমের নিকট) কুপ্রস্তাব করিল, 

বলিল £ হে আদম, আমি কি তোমাকে অমর্তা বৃক্ষের কাছে এবং 
অনস্তকালস্থায়ী একটি রাজ্যে লইয়া যাইব ?” 
“তখন তাহারা উভয়েই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিল, কাজেই 
তাহাদের কু-গ্রবৃতিগুণল তাহাদের নয়ন সম্মুখে ভাসিযা উঠিল এবং 
তাহারা তখন উভয়েই বুক্ষপত্রের ছ্বারা নিজদিগকে আচ্ছাদিত 
করিতে লাগিল। এইরূপে আদম তাহার প্রভুব আজ্ঞা লংঘন করিল 
এবং তাহার জীবন দুংখময় হইল 1 --(২০ £ ১২০-১২১) 

অতএব দেখা যাইতেছে, মানব জাতির এই পতনের জন্য নারী দায়ী 

নহে। ইদলাম নারীকে এই অপবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে । নারীকে সে 

দিয়াছে এক মহিমময়ীর রূপ । লুখ-ছুঃখে ম্ুদিনে-ছুর্দিনে নারী যে পুরুষের 

চিরসঙ্গিনী, এই আদর্শ ই দেখিতে পাইতেছি আমরা! বিবি হাওয়ার মধ্যে। আদর্শ 
স্বামী-্ত্রীর হ্যায়ই তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহাঙ্গভূতিসম্পর হইয়া 

হাতধরাধরি করিয়া বেহেশত হইতে বিদায় লইয়াছেন। এখানে ইসলাম 

নারী-পুকুষের দাম্পত্য জীবনের যে মহনীয় চিত্র আঁকিয়াছে, তাহার তুলন৷ 

নাই। এতবড় সর্বনাশের পরও কাহারও প্রতি কেহ অন্থযোগ করিতেছে 
না, বা মে সম্বন্ধে কোন একটি কথাও উঠিতেছে না। স্বামীর অপরাধ 
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হইলেও হইয়াছে, স্ত্রীর অপরাধ হইলেও হইয়াছে-উভয়েই উভয়ে ত্রনট- 
ব্য্যিতি ও: ছুঃখবেদনাকে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইন্বা পথে হাঁহির 
হইতেছে! দাম্পত্য জীবনের কী পবিত্র ও উজ্জ্বল আদর্শ এ! 

ইসলামে নারীর জন্মের যে ইতিহাস আছে, তাহা হইতেও দেখা যাইবে 
নারী-ুক্তষে ফুলতঃ কোনই পার্থক্য নাই; একই উপাদান হারা আল্লাহ 
উভ্কেই হৃষ্টি করিয়াছেন £ 

“হে লোক সকল, তোমাদের প্রভুর প্রতি (কর্তব্য সম্বন্ধে) সজাগ 

হও-.ধিনি তোমারদিগকে একটি প্রাণী (আদম) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন 

এবং তাহার সংগিনীকে হাওয়াকে)১ট একই উপাদান হইতে স্যষ্টি 

করিয়াছেন ।” -€৪:১)' 
বিবি হাওয়া যে হযরত আদমের পার্ব:দশ হইতে স্ষ্টি হইয়াছিলেন, 

অন্যকথায় পুরুষ ও নীরীর উপাদান যে একই, এ-কথাও কুরআনে স্পষ্ট 

উল্লিখিত হইয়াছে £ 
“এবং আল্লার একটা নিদর্শন এই যে, তিনি তোমার্দিগের মধ্য হইতে 

তোমাদের সংগিনীদিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন_যাহাতে তোমরা মনের 

শাস্তি পাইতে পার।” 

অতএব দেখা যাইতেছে, উৎপত্তির দিক দিয়া ইসলাম নারী-পুরুষের 

মধ্যে কোন পার্থক্যই রাখে নাই--উভয়কেই তুল্য মর্যাদ। দান কয়িয়াছে। 
স্বীরপে নারীর মর্ধাদা এবং অধিকার সন্বদ্ধে কুরআন কী বলিতেছে, 

দনেখুন £ 

তাহারা (তোমাদের স্ত্রীগণ ) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমর। 

সি 

তাহাদের অঙ্গাবরণ ।” 0২ ২১৮৭) 

অন্যত্র 5 

“এবং পুরুষদের উপর তাহাদের ঠিক সেইক্প স্যাষ্য অধিকার আছে-_ 
যেমন তাহাদের উপর পুরুষদের আছে।” (২২২২৮) 

পিতা বা স্বামীর সম্পতিতে নারীর ষে কতখানি অধিকার আছে, সে 

কথাও এখানে ন্মরণীয়। এ সম্বন্ধে ইসলাম নারীকে ঘাহ1 দান করিয়াছে, 

আজ পর্যন্ত অন্য কোন ধর্ম তাহ! করিতে পারে নাই। 

বিবাহকালীন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর দেনমহর-দানও মুমলিম নারীর সহ্গের 

আর একটি দৃষ্টান্ত । ইসলামে শুধু যে পুক্রষই স্ত্রীকে তালাক দিতে পায়ে 



১৪৯ মুহম্মদ 'মুহল্মদ' ছিলেন চারা ? 

তাহা! নহে, শ্্রী€ জীম়োজন হইলে বিনাহ-বন্ধন ছিয় করাইিতে পারে । নারী- 
জাতির অধিকারের ইহা! এক চুড়ান্ত দৃষটত্ত, সন্দেহ নাই। 

নারীদের আত্মা আছে কফিলা এবং তাহারা স্বর্গে যাইবার অধিকারী 
কিনা, ইহা থুষ্টান জগতে আজও সমন্তর বিষয় হইয়া রহিম়্াছে। বন 
গবেষণার পর পান্্রীগণ স্থির করিয়াছেন ঃ স্ত্রীলোকেরা স্বর্গে যাইতে পারিবে 
বটে, কিন্তু তখন তাহাদের নারীত্বের কোন চি থাকিবে না! 

ঠিক ইহারই পার্থে ইসলাম কী বলিতেছে দেখুন £ 
"এবং যে কেহই ন্যায় কার্ধ কবিবে-স্ত্রীই হউক, পুরুষই হউক-_ 
এবং যদি সে বিশ্বাী হয়-স্ত্রই হউক, পুরুষই হউক--তাহারা 
সকলেই বেহেশতে যাইবে ।” _(৪০১৪০) 

“একই ফল মিলিবে সেথায় 

পাবে তারা পবিস্ঞা সঙ্গিনী 

একসাথে তার! সেথা রবে চিরকাল। --(২:২৫) 

“অনন্তকাল স্থায়ী বেহেশতের সেই উদ্ভান_যেখানে তাহারা (পুণ্য- 

বানের) প্রবেশ করিবে তাহাদের সংকার্ধশীল মাতাপিতার সহিত 

এবং তাহাদের স্ত্রীদিগের সহিত এবং পুন্রকন্যাদিগের সহিত এবং 

ফিরিশতাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের নিকট হাজির হুইবে।” 
-( ৯৩: ২৩) 

নারীজাতি সন্বদ্ধে কুরআনের _- "তথা হযরত মুহম্মদের__ ইহাই 

হইতেছে অভিমত। হযরত নিজে যে এইসব নিদেশি সর্বতোভাবে মানিয়া 

চবিতেন, সে কথা ব্লাই বাহুল্য । নারীদিগের সম্বন্ধে তিনি নিজে কী 
বলিতেছেন, দেখুন £-- 

«তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন শাসনকর্তা, কাজেই আল্লাহ, 

প্রত্যেককে তাহাদের প্রজাদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। 

আমির (রাজা ) দেশের শাসনকর্তা, পুরুষ তাহার বাড়ির সকলের 

উপর শাসনকর্তা । স্ত্রী ভাহার স্বামীর গৃহের এবং তাহার পুত্রকন্যাদের 

খাফনকর্তা এবং এই জন্ঠই তোমাদের প্রত্যেককেই স্তোমার্দের প্রজা 

সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে ।৮ 



বিশ্বনবী ১৫। 

“তোমায় মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের প্রতি 
শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে ।” 

“কোন মুসলিম তাহার স্ত্রীকে ঘ্বণা করিবে না। সে যদি তাহার্ 

স্্ীর একটি দোষের জন্য অসস্তষ্ট হয়, তবে অন্য আর একটি গুণের 

জন্য তাহার উপর সকস্তষ্ট থাকিবে ।” 

“তোমার স্বীকে সহুপদেশ দাও, ক্রীতদাসীর মত তোমার সন্তাস্ত স্ত্রীকে 

মারপিট করিও না 1” 

“তোমরা যখন খাইবে, তোমাদের স্ত্রীর্দিগকেও খাইতে দিবে। তোমরা 
যখন নূতন বসন-ভূষণ পরিবে তোমাদের স্ত্রীদিগকেও পরিতে দিবে ।” 

হযরত শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নিজের স্ত্রীদিগের প্রতি 
তিনি এই শ্রেষ্ট বাবহার,ই করিক্বা গিঘাছেন। হযরত যখন ২৫ বৎসরের 

যুবক, তখন তিনি ৪৭ বংসর বনস্কা বিধল! নারী খাদিজাকে বিবাহ করেন। 

এই স্ত্রীর সহিত তিনি ২৫ বৎসর একত্র বাদ কবেন। ৬৫ বৎসর বয়সে 

বিবি খাদিজার মৃত্যু হয়, তখন হযরতের বয়স ৫* বখসর। কাজেই বলা 
যাইতে পারে, জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ তিনি এই বৃদ্ধা স্ত্রীকে লইয়াই কাটাইস্সা 
দেন। তবু কী মধুর সন্বন্ধই না ছিল এই দম্পতি-যুগলের মধ্যে! হ্যবত 
যে বিবি খাদিজাকে কত গভীরভাবে ভালোবাসিতেন এবং কত যে জন্মের 

চক্ষে দেখিতেন, তাহা এই কথা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বিবি খাদিজার 

জীবদ্দশায় তিনি অন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাই। ইহার পরেও 

যে-সমন্ত নারাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত তাহার 

ব্যবহার ছিল একেবারে অনবদ্য । তিনি কাহাকেও নিগ্রহ, কাহাকেও 

অনুগ্রহ করেন নাই; সকল স্ত্রীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিয়া 

গিয়াছেন ।* 

অবশ্য হুধরত যে নারীকে অবাধ স্বাধীনতা দান করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাও নয়। আদশচ্যুত বিকৃত নারী-প্রগতিকে তিনি কখনও সমর্থন 

করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন, উহা নারীর প্রগতি নছে__ 
অধোগতি । সমাজে যাহাতে দুর্নীঘত না ঢুকে, সেজন্য তিনি ঘখেষ্ট সতর্কতা 
অবলম্বন করিয়া গিক়াছেন। স্ত্রীকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দান করলেও 

» হযরতের বহবিধাহের গুড় কারণ এবং উন্দেন্ট স্বতন্বভাবে আলোচিত হই়াছে 



১৫১ মুহম্মদ “মুহম্মদ' ছিলেন কিনা 

তাহাকে তাহার স্বামীর অধীন করিয়া দিগ্সাছেন। ইহার তাহার নিজের 
ইচ্ছ। নয়, ম্বয়ং আল্লার বিধান 

“এবং তোমাদের উপর তাহাদের (ভ্ত্রীদের ) ন্যাধা অধিকার আছে, 
তবে পুরুষ নারীর অপেক্ষা এক ধাপ উবে” (২২ ২২৮) 

'অন্যু তু. 

“পুক্ষ স্ত্রীদিগের রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ একজনের অপেক্ষা আর 
একজনকে (কোন কোন বিষয়ে ) শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন 1» 

-€ ৪:৩৪) 

বলা বাহুল্য, এই বিধান খুবই সংগত হইয়াছে! পুরুষ নারী অপেক্ষা 
বলি ও শক্তিমান ; কঠোর জীবন-সংগ্রামের জন্য ষে উপযোগী । পক্ষান্তরে 
নারী দয়ামায়া, নেহমমতা ও প্রীতিপ্রেমের জীবন্ত মৃতি | এইজন্য উভয়ের 

কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কাহারও চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, 

প্রত্যেকের কাযই মহৎ এবং অপরিহাধ। স্প্টির মূলে দেখিতে পাও 

যায় দুইটি শক্তিঃ সংরক্ষণ এবং প্রতিপালন ( 6:০%5০007, ৪0 

[1586:/9002) সংরক্ষণের কাধ পুরুষের; আর এরতিপালনের কার্ধ 

নারীর। হৃট্টিকে রক্ষা করিতে হইলে আগে সংরক্ষণের প্রয়োজন । এই 

হিসাবেই নারী পুরুষের অধীন। অন্যান্য কতকগুলি ন্বাভাবিক প্রতিবন্ধকও 

নারীকে পুরুষ অপেক্ষা “একধাপ নীচে' নামাইয়৷ রাখিয়াছে। 

স্্ীপুরুষের মেলামেশ সন্বদ্ধেও ইসলাম সতর্কত1 অবলম্বন করিয়াছে। 
ইসলামে নারীর অবরোধের ব্যবস্থা নাই সত্য, কিন্ত পর্দার ব্যবস্থা আছে। 

কুরআন বলিতেছে ঃ 
“বিশ্বাসী পুরুষদিগকে বল, তাহারা তাহার্দের দৃষ্টি নত করুক এবং 

গুপ্ত স্থানগুলি আচ্ছাদিত রাখুক; ইহাই তাহাদের পক্ষে পবিভ্রতা; 
এবং বিশ্বাসী নারীদিগকেও বলঃ তাহারাও তাহাদ্দের দৃষ্টি নত করুক 
এবং গোপনীয় অংশগুলি আবৃত রাখুক এবং যেটুকু না-বাহির করিলে 

চলে না সেইটুক্ধ ছাড়া ( অর্থাৎ হাত, পা ও মুখ) অন্য কোন অংশের 
অল"কার প্রদর্শন না করে।” -+( ২৪ ২৩০-৩১) 

অন্যত্র আল্লাহ্ বলিতেছেন £ 

“হে রন্ুল, তোমার শ্ত্রীকন্যাদিগকে এবং বিশ্বাসীদিগের শ্ীকন্]- 
দিগকে বল, তাহার]! বেন তাহাদের গায়ের উপর একটি 'অংগাবরর 



বিখ্নহী ১৫২ 

€ ০৬৩৫৪৪৫79১6) দেয়, ইহাই অধিকতয় সংগত হইবে, কার্ষণ 
তাহা হইলে লোকে তাহাদিগকে (সন্ত্রস্ত বংশীয়া লিগা চিন্দিতে 
পারিবে এবং পীড়া দিবে না।” 

ইহা দ্বায়া এ কথা যেন কেহ মনে না করেদঃ তবে আর নারীর 

স্বাধীনতা রহিল কোথায়? রইল বৈকি! উচ্ছঙ্খলতা বা বাড়াবাড়ি 
দমন করিলেই যে স্বাধীনতার লোপ হয়, তাহা নহে। মুনলিম নারী 
অবাধে মসজিদে গিয়া! নাষায পড়িতে পারে, ঈদ-উৎসবে যোগ দিতে পারে, 
হল্জে যাইতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের সেবা করিতে পারে, নিজে 
যুদ্ধ করিতে পারে, রাজকার্ধ পরিচালনা করিতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও ক্রেয়-বিক্রয় করিতে পারে, জ্ঞনচচ্চা করিতে পায়ে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
ষে স্বাধীন ভাবে বহু কাজ করিতে পারে। সর্বক্ষেত্রেই নারীর প্রবেশাধিকার 

আছে। ইসলামের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। 
সমাজে যাহাতে ব্যভিচার ও দুর্নীতির প্রসার না হয়, তজ্জন্ও ইসলাম 

কঠোর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে কুরআনের বিধান দেখুন £-_ 

“ব্যভিচারকারিণী এবং ব্যভিচারকারী সম্বন্ধে প্রত্যেককে ১৯০টি 
দোররা (চাবুক ) মার এবং কোনরূপ অন্ককম্পা দ্বারা চালিত হইয়া 
আল্লার বিধান পালনে শৈখিল্য করিও ন।--যদি তোমরা! আল্লাহ. এবং 

রোজকিয়্ামতে বিশ্বাস কর, এবং একজন বিশ্বাসীকে তাহাদের 

শান্তির সাক্ষী করিয়া রাখ। ব্যভিচারকারী অথবা কোন পৌত্তলিক 
নারীকে বিবাহ করিবেন! এবং ব্যভিচারিণা জদ্বন্ধে বিধান এই £ যে 

তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে সে অথবা কোন পৌত্তলিক ছাড়া 
অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না? বিশ্বাসী্দিগের 

এ কার্য করা নিষেধ। এবং যাহার! স্বাধীন শ্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে কুৎসা 

গ্রচার করে, অথচ চারিটি সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে না, তাহা 
দিগকে ৮০টি চাধুক মার এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও 

না; ইহারাই সীমালজ্ঘনকারী ; শুধু তাহারা ছাড়া_যাহারা অনুতপ্ত 
হয় এবং ন্যায় কার্য করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্, ক্ষমাশীল এবং দয়াময় ! 
এবং যাহারা তাহাদদের শ্রীদিগের (চরিত) সম্বন্ধে দোষারোপ করে, 

কিন্তু নিজে ছাড়া অপর কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে না, 
তাহাদের উভয়ের মধ্যে ত্খী্রীযর মধ্যে) একজনের “সাক্ষ্য 
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চরিবার লইতে হইবে । আল্লাকে সাক্ষী করি! তাহাকে বলিতে হইথে 
ষে, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদী । এবং পঞ্চম বার তাহাকে এই বলিতে হইবে 
যে) আল্লার অভিশাপ যেন তাহার শিরে নামিয়া আসে--ঘদি প্লে 

মিথ্যাবাদী হয়। এবং তাহার [ন্ত্রীর) শান্তি মাফ হইবে_যদি পে 
চারিবার আল্লার কলম করিয়া বলে যে সে (পুরুষ) মিথ্যা বধ! 
বলিতেছে। এবং পঞ্চম বার ঘর্দি বলে যে আল্লার গজব তাহার 
(নিজের ) উপর পড়িবে ষদি পুরুষটি সত্যবাদী হয়।” 

(৩৪ 2 ২০৯) 

আল্লাহ এবং রন্মুলের এই সব বিধান নারীজাতির মর্ধাদাকে যে কতদূর 
বাড়াইয়। দিয়াছে, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। মুসলিঙগ 
নারীর সহিত একজন অ-মুসলিম নারীর তুলনামূলক সমালোচনা করিলেই 

তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই প্রগতির যুগেও অন্য সমাজে নারী- 
জাতির দুর্গতির অস্ত নাই। পতিত! বা অধঃপতিত1 নারীর সংখ্যা দেখিলেই 

তাহা বুঝ! যাইবে । অথচ আশ্চর্যের বিষক্প, মুসলিম সমাজে এ শ্রেণীর 

নারী নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ এই যে, মুললিম সমাজে এই জন) 

পরিস্থিতি ঘটিবার কোন অবসর নাই। মুসলমান পুক্রষ কোন নারীর 
উপর যত অত্যাচার করুক না কেন, নারীকে কখনও গৃহ বা সমাজ ত্যাগ 

করিয়া! চলিয়া! যাইতে হম় না/--আপন পায়েই সে দ্লাড়াইয়া থাকিতে 
পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষার গুণে কোন পুরুষ কোন নারীকে 
সমাজ হইতে বাহির কবিয্না দিবার মত নির্মম হইতেও পারে না, কারণ 

মে কুরআনের বিধানকে ভয় করে। নাীর প্রতি শ্রদ্ধা তার মজ্জাগত। 

এমন কি নারী-হরণের মত এমন জঘন্য পাপ কাধের মধোও ইসলাষ 

পথভ্ষ্টর্দিগকে পুণ্য ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। অ-মুললমান গুণ্ডা 
নারীহরণ করিলে সে নিজে ত অধঃপাতে যায়ই, সঙ্গে সঙ্গে অপহ্ৃতা 

নারীটির সমগ্র জীবনকেও ব্যর্থ করিক্পা দেয়; হতভাগ্িণীর ইহকাল- 

পরকাল ছুই-ই নষ্ট হইয়। যায়। তার সারাজীবন ধরিয়া বাজে গুধু একট! 

ব্যর্থতার নুর! মহিমময়ী কৃলবধূর মর্ধাদা সে কিছুতেই পায় না। কাজেই 
কোন অমুদলমীনের নারীহরণের মধ্যে শুধু থাকে পাপ, শুধু থারে ছলনা, 
গুধু থাকে সর্বনাশের পরিষ্ষল্পনা। মনুষ্যত্বের নামগঞ্থও সেখানে নাই--কোনি 
কল্যাণ -জিজ্ঞাসা নাই-_আছে কেবল পশুজীবনের খুঘিত সুখভোগের উদ 
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ফামন!। কিন্তু মুসলমানের নারী-হরণের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব আছে ;. 
পাপপথে নামিলেও পুণ্যের গ্রাতি তাহার আকর্ষণ আছে। অ-মুসলমান গুণ্ডার 
মত কিছুতেই ,স অপহ্বতা নারীকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে না; সে 

চান প্রকাশ্য দিবালোকে সমাজ-জীবনের মধ্যে আনিয়া মানুষের মর্যাদা 

দিয়। তাহাকে উপভোগ করিতে । বাহিরের সকল ক্রকুটি এবং সকল বাধ! 

বিপত্তির ম্ধ্য দিয়া সে যখন কোন পতিতাকে বা কোন অপন্বতা নারীকে 
বিবাহ করিয়া তাহাকে গৃহিণার গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করে, তখন 
একট! সবল মনুষ্যত্বই তাহার মধ্যে ফুটিগনা উঠে। সে নিজেও বীচে, 

নারীটিকেও বাচায়। একটা নারীর ব্যর্থ জীবন যখন এইরূপে সার্থকতার 
ফলপুণ্পে পল্লপবিত হইতে দেখি, তখন অন্তরের সকল শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। 
নেই *গুগ্ডার” পদতলে, আর মনে জাগে সেই মহাপুরুষের শিক্ষা ও আদর্শের 
কথা ধার জন্য এমন জঘন্য পাপকার্ষের মধ্য দিয়াও এতবড় কল্যাণ 

সম্ভব হয়।* 

মাতৃভক্তিতে 
“বে:হশভ্ জননীর চর্ণ-তলে অবস্থিত”_এই অমর বাণী হযরত 

মুহম্মদের । মাতৃজতির প্রতি শ্রদ্ধা ইহা অপেক্ষা আর অধিকদুর অগ্রসর 
হইতে পারে 1ক? মাতাপিতাকে সেবা করিবার সুযোগ তাহার জুটে 
নাই, তবু আপন মৃত জননী এবং ছুধ-মা! হালিমার প্রতি তিনি যে-ব্যব ছার 

দেখাইয়া গিগ্নাছেন॥ তাহাই আমাদের পক্ষে যথেউ। পরিণত বয়সে 
হযরত একবার বিবি আমিনার সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া! তাহার কবর 

জিয়ার করিয়াছি*েন এবং নীরবে অশ্রবর্ণ করিয়াছিলেন। দুধ-ম। 

1 এখানে কেছ ফ্দে ভুল না বুঝেন। আমরা এই কথা ঘারা কিছুতেই নারীহরণ 
বা গুগামীকে সমর্থন ফরিতেছি ন|।। ইসলামে নারীহুরণ বা ব্)ভিচার মহাপাপ এবং 

এর জন্য পাস্তিও খুব বঠোর। তা ছাড়া গুণাদিগ্নের কোন তারতম্য নাই-আতিজে 

নাই, ভণ্ড চিরকাল গুগুই| কোন ফুনলিম যদি গুগামি করে, তবে সে ইললামের 

মেইজ্জতি করে। কাজেই নদাজের উচিত কঠোর হত্তে গুগাদিগকে শায়েস্তা কর!। 
গানিগের এই তুলনামূলক সন্বালোচপায় মণ) পাঠক শুধু ইসলামের কল্যাপরূপই দেখিফেদ। 
গগাদিগকে সমর্থন করিবেন না। সি 
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হালিমার প্রতিও তাহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। একরার হালিম! মদিনায় 
হযরতেরসহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, হযরত তখন সভাসদবৃন্দের 
মধ্য বসিয়া ছিলেন। হালিমকে দেখিতে পাইয়াই তিনি সঙম্রমে উঠিষ। 
ঈাড়ান এবং তাহার বপিবার জন্যে নিজের শিরস্ত্রাগ বিছাইয়। দেন, সঙ্গে 
সঙ্গে সকলের নিকট পরিচয় দেন; “ইনি আমার মা।” হালিমা যতদিন 
জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি তাহাকে নানাভাবে সাহাষ্য করিয়া আসিক্া- 

ছেন। হোনায়েনের যুদ্ধে তাহার দুধ-বোন শায়েমার খাতিরেই তিনি ৬০০৮ 
বন্দীকে বিনাপণে মুজিদান করেন। 

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি অন্তান্ত যেসব উপদেশ 

দিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য ই 

“পিতার সস্তোষই আল্লার সস্তোষ, পিতার অসস্তোষই আল্লার অসস্তোষ ।৮ 

মাতা'পতা৷ মারা গেলেই যে তাহাদের প্রতি কর্তব্য বা বাধ্যতার শেষ 

হয়, তাহা নহে। “তাহাদের আত্মার মুক্তির জন্য পুত্রকে প্রার্থনা করিতে 

হইবে, এবং তাহাদের নামে দান-খয়পাত ও পুণ্যকার্য করিতে হইবে__ 
ইহাই হযরতের আদেশ । 

সাম্য-স্ছাপনে 

মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ মানব জাতির এক চিরস্তন অভিশাপ। অতি 

প্রাচীন কাল হইতেই আর্ধ-অনাধ, ব্রাহ্ষণ-শূত্র, স্পৃশ্ব-অন্পৃশ্ঠ, প্লেবিয়ান- 
পৈট সিয়ান, শরীক-আতরাক-_ ইত্যাদি ভাবের নানা বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে । 
মুষ্টিমেয় কতিপয় উচ্চবর্ণের মান্ধষ সমাজের কোটী কোটা মান্ষকে 

উপেক্ষত ও নিগৃহীত করিয়া রাখিয়ছে। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষও 

এমন “নবোধ যে, উচ্চবর্ণের সেই মনগড়া বিধানকেই যুগযুগাস্ত ধরিয়! 

অভ্রাস্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। কে কবে কাহাকে শুত্র 

বলিয়া ছাপ মারিয়! দিয়াছে, কে কবে কাহাকে মন্দিরে ঢুকিতে দেয় 

নাই, কে কবে কাহাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, আর .ঘায় কোথায়! 

যুগযুগ ধরিয়া সে তাহাই মানিয়া চলিবে ! বুদ্ধির এমন দৈন্ট, মনের 
এমন ভীরূতা আর দেখা যায় ন!। এই অন্থায় বিধান মানবজাতির 

প্রগতির পথে মন্ত বড় এক বাধা। ইহারই ফলে কোটি কোটি মান্য 
০২ 
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নিজদিগকে ত্বণা, অন্পুষ্ত, শক্তিহ্ীন ও অপদার্থ মনে করিয়া ব্যর্থ জীবন 
লইয়া জগ্গং হইতে ফিরিয়া গিল্লাছে। সেই অবজ্ঞাত বিরাটি শক্তিকে 
কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের, জাতির এবং জগতের কী মহাকল্যাণই 
না সাধিত হইতে পারিত। 

মানবাক্মার এই গুক্লাঞ্ছনায় জগতের কয়জন মহাপুরুষের প্রাণ 

কারদিয়াছে? হুধরত মুহম্মদের আবিরাবের পূর্বে কি পাশ্চাত্য, কি প্রা, 

কৌন দেশেই এই অত্যাচারিত পন্দলিত মানুষের জন্য কেহ কখনও সত্য- 

কার ব্যথা অনুভব করেন নাই। সব মান্্যই ষে আল্লার চোখে সমান, সব 

মানুষেরই ধর্মীয় ও কর্মীয় অধিকার যে সমান, সব মানুষই যে পরম্পর ভাই- 

ভাই-_এ কথা শুধু একজন মহাপুক্রষই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন-_তিনি 
মুহম্মদ । গুধু মুখে বলেন নাই, আপন জীবন দ্বারা কার্ধতও দেখাইয়া দিয়া 
গিক্াছেন। বস্তুতঃ ইসলামের সাম্য এত সুপরিচিত যে, নৃতন করিয়া তাহার 

পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। ভিখারী-স্থলতান, রাজা-প্রঞজা 

ধনী-নির্ধধ সকলেই এখানে সমান। কোন শুদ্র-মুসলমান কুরআন পাঠ 

করিলে কেহ তাহার কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়! দিবে না; কোন পারিয়া- 

মুদলমান মসজিদে ঢুকিলে কেহ তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়৷ দিবে ন1। 

নামাযের সময় কোন ভিখারী ষদি আগে আসিয়া সামণের কাতারে দড়ায় 

আর তাহার পরে যদি দেশের বাদশাও মসজিদে নামায পড়িতে আসেন, 

তবু ভিখারীকে আসন ছাড়িয়া পিছনে হটিয়া আসিতে হয় না, স্থলতানকেই 

ভিখারীর পিছনে দীড়াইয়া নামা পড়িতে হয়। এক পংক্তিতে বপিয়া 

সব মুসলমান খানা খাইতে পারে, তাহাতে কাহারও 'জাতি' যায় না। 

কোন শুত্র-মুসলমান যদি কোন ধর্মোসব' করে, তবে দেশের বাদশা গিয়। 

নিজহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া আসেন না। সমস্থত্রে গ্রধিত ফুলমালার 

মত ছোটবড় সকল মুসলমানই এক হইয়া প্রকাশ পায়। 

মানুষে মানুষে এতবড় সাম্য জগতে আর কোনো ধর্মে নাই। 

ক্রীতদাসের মুক্তিদান্নে 

*্লীতদাস- সমস্যা মানবেতিহাসের এক বড় লমস্যা। হযরত এ-সমস্যার 

ধেসমাধান করিয়া গিয়াছেন তাহা! একেবারে চুড়ান্ত। এক্'হাম লিঙ্কন 

এবং বুকার ওয়াশিংটন দাস-ব্যবলায় তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আগ সুখেতের 
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সর্ব পুজিত হইতেছেন, ফিস্তু আমি জিজ্ঞাসা! করি £ হযরত মুহম্মদ ক্রত- 
দাসের সহিত যে-ব্যবহার করিনা! গিয়াছেন এবং তাহাদের জন্বন্ধে যে-আদর্শ 

রাখিয়া গিক়াছেন, তাহার এক কণাও কি পাশ্চাত্য জগৎ কার্যে পরিণত করিতে 

পারিয়াছে? দাসপ্রথা তুলিয়া দেওয়াই বড় কথা নয়, বড় কথা 
হইতেছে দাসত্বকে তুলিয়া! দেওয়া । এব্রাহাম লিঙ্কন, অথবা বুকার ওয়াশিংটন 
কি কোন কাক্রী ক্রীতদাসকে আপন পালিত পুত্র করিয়াছেন? আপন 
ফুফাতে] বোনের সহিত কোঁন হাবশী-দসকে বিবাহ দিয়াছেন? একগঙ্গে 

খানাপিনা করিয়াছেন? নামাষ পড়িয়াছেন? তাহাকে কি কোন যুদ্ধের 

সেনাপতি পদ্দে বরণ করিয়াছেন? অপবা কোন ক্রীতদানীকে কি নিজে 
বিবাহ করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে বলিবঃ এত বড় 

আড়্রের মধ্যেও লুকাইয়৷ আছে একট! নিষ্ঠুর ছলনা ও ভগ্তামি! এর নাম 
আর যাই-কিছু হউক, মানবপ্রেম নয় । দাসদাসীর ক্রয়বিক্রয় বন্ধ হইলেই 
ফাসদাসীদের মর্যাদা বাড়ে না; একসঙ্গে খাওয়াপরা করিলে, রক্তের 
সম্বন্ধ স্থাপন করিলে অথবা তাহাদের উন্নতির সকল পথ খুলিয়া দিলে তবেই 
হয় তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ । 

হযরত দেখিয়ছিলেন, ধনসম্পদের সমব্টন ব্যবস্থা ( ৪9- 
51501100610, ০06 ৬/৪৪10) ) যখন সম্ভব নয়, তখন দাসদাসীর প্রথা 

জগত হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবার কোন আশা নাই। সংগতি- 
সম্পর লোকের! বাড়ীতে দাসদাণী রাখিবেই। নিঃম্ব দরিত্র নরনারীর 

পক্ষে এ-প্রথা থাকারও প্রয়োজন; না থাকিলে তাহাদের অন্ন-ংস্থানের 

ব্াবস্থাই বা কেমন করিয়া! হইবে! কাজেই, দাসদাপী প্রথা কোন ক্রমেই 

অকল্যাণকর নয়। ইহা! না থাকিলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া পড়িত। 
খই উন্নত সভাতার দিনেও দাসদাসীপ্রথা একেবারে রহিত হইয়। যায় নাই। 

প্রত্যেক অবস্থাপর লোকই দাসঘাসী রাখিয়া বসু কাজ করিতেছেন। যাহারা 

দাসপ্রথা তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া বাহবা লইতেছেন, সেই ইউরোপ ও 
আমেরিকাকেও দাসপ্রথা রহিত হইয়া যায় নাই। তবে তাহাদের মর্যাদার 

প্রচুর উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রল্ুলুল্লারও লক্ষ্য ছিল তাই। 
ফাস-দাসীর মর্ধাদাদান এবং শ্রমের মর্ধাদাদানই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। 
কাজেই হযরত মুহস্মদ দাজপ্রথা একেবারে তুলিয়া দিবার পেয়াল না করিয়! 
উহার সংক্ষার সাধন করিয়াছেন । দাসের মুক্তিই হইতেছে দীসপ্রধা 
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নিবারণের চরম ব্যবস্থা। হযরত সে আদর্শ কী হুন্দরভাবেই না দেখাইয়া, 

গিয়াছেন ! 

বস্ততঃ ক্রীত্দাসপ্রথার উচ্ছেদ্সাধন যদি কেহ করিয়! থাকে, তকে 

সে ইসলাম; যদি কেহ তাহাদের দরদী বন্ধু থাকেন, তবে সে হষরত, 

মুহম্মদ । 
যুদ্ববন্দী হইতেই দাসপ্রথার স্থা্টি। অতএব, এই বন্দীদিগের প্রতি 

কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাই হইল ক্রীতদাস-সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা 
এই সমস্যার সমাধান কল্লে কুরআন কী বিধান দিয়াছে, দেখুন £__ 

“যখন তোমরা অবিশ্বাসীদিগের মুকাবেলা! করিবে, তখন তাহাদের ঘাড়, 

ভাংগে। (যুদ্ধ কর) যতক্ষণ না তাহারা পরাজিত হয়, এবং বন্দী কর; 

তারপর তাহাদিগকে ( বন্দীদিগকে ) হয় অনুগ্রহ করিয়া ( বিনাপণে ) 

অথবা মুক্তিপণ লইয়া! ছাড়িয়া দাও-_যে পর্যস্ত যুদ্ধ না থামে 1” 
-€(৪৭2৪ ). 

বন্দীদিগের সঙ্থন্ধে ইহাই আল্লার বিধান। একবার বন্দী হইলে 
আজীবন দাসদাসী রূপে প্রভুর অধীন থাকিতে হইবে--ইহা ইসলাম নিষেধ 

করিতেছে । যে-পর্বস্ত যুদ্ধ চলিবে, কেবলমাত্র সেই পর্যন্ত বন্দীদিগকে 

আটক রব্রাথা চলিবে, তারপর হয় তাহার্দিগকে অনুগ্রহ করিয়া বিনাপণে। 
ছায়া! দি ুইবে, নয় ত মুক্তিপণ লইয়া মুক্তি দিতে হইবে। এরূপ 

হইলে বারা সাটসাপেথা রহিবে কোথায়? এইখানেই ইহার মূলোচ্ছে হইয়া 
গেল নাকি [১ 

কুরআনের এই বিধানকে হযরত নিজের জীবনে কিরূপ রূপ দিয়াছেন, 
তাহাও দেখুন : 

(১) হোনায়েনের যুদ্ধে ৬০** শত্রু বন্দী হইয়াছিল? হযরত বিবি 
হালিমার পুণ্যম্থতির মর্ধাদ! রক্ষাকল্পে সকলকেই বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন। 

(২) এরুটি খণ্ড যুদ্ধে একশত ঘর বনি-মুস্তালিককে বন্দী কর! হইয়াঁ 
ছিলি; হুধরত তাহার্দিগকেও ধিনাপণে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 

(৩) বদর যুদ্ধে ৭* জন কোরেশ বন্দী হইয়াছিল। হযরত তাহাদের 
অনেককেই বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন; কাহারও কাহারও নিকট হইতে, 

তাহাদের সামর্ঘ্যান্ুসারে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কেহ বা মুক্তিপণের 
বিনিময়ে ম্দিনাধাসীদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিয়াই মু্জিলাভ »করিভ্ডে 
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পারিয়াছিল। তা ছাড়া যতদিন তাহারা মদিনাবাসীদিগের হস্তে বন্দিজীবন 

যাপন করিয্নাছিল, ততদিন তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল ? 
বন্দীদ্দিগকে প্রত্যেক বাড়ীতে বিভক্ত করিয়! দেওয়। হইয়াছিল এবং সেখানে 

তাহারা সন্মানিত অধিতির মতই ব্যবহার পাইয়াছিল। অনেক সময় 

গৃহস্বামী শু থেজুর খাইয়া বন্দীদিগকে রুটি খাইতে দিতেন, এ কথা 

বন্দীগণ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন । 
বস্ততঃ হযরত জীবনে কোনদিন কোন বন্দীকে ক্রীতদাস করিয়া রাখেন 

নাই, স্বাধীন মানুষের সমস্ত অধিকার তিনি তাহাদিগকে দিক্লাছেন। 

জ্ঞান সাধনায় 

জ্ঞান-সাধনার প্রতি হযরত মুহম্মদের ছিল অপরিসীম আগ্রহ। পূর্বেই 
বলিয়া আসিয়াছি £ ইসলামের সর্বপ্রথম বাণীই হইল ; পাঠ কর। কাজেই 
জ্ঞ/নচচ্চাই যে হইবে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে কথ! বলাই বাহুলা। এক 

কথায় বলিতে গেলে £ বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলই হইতেছে কুরআন । 
হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে মান্য বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহণ্তকে 

দৃঙ্ঞের বা অজ্ঞেয় বলিয়া বিপ্বস করিত এবং গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদিকে দেবতা- 
জ্ঞানে পূজা করিত। কিন্তু ইসলাম সবপ্রথম ঘোষণা করিল £ সমস্ত জড়- 

প্রকৃতি মানুনের আয়ত্বধীন। কুরআন বলিতেছে £ 

“এবং তিনি € আল্লাহ ) নিজ নিজ কক্ষপরিভ্রমণকারী স্থ্র্য ও চন্দ্রকে 

তোমার্দের অধীন করিয়! দিয়াছেন এবং অধীন করিয়াছেন দিবা ও 

লত্রিকে ৮ 0১৪ £ ৩৩) 

এই গুপ্ত মন্ত্রই হইতেছে বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাগারের কুঞ্জি- 

স্বরপ। এই সত্য জানিবার পর মান্থষের কৌতুহলী মন গ্রহে গ্রহে তারায়- 
তারায় জন্ধানীর মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, ফলে বিজ্ঞান-জগতের অনেক 
বহস্ত আজ আমর! জানিতে পারিয়াছি এবং নৈসগ্গিক অনেক শক্তিকেই 

কান্সে লাগাইতেছি। কাল যাহার! দেবত৷ ছিল, আজ তাহারা আমাদের 

পায়ের ভূত্য হইয়াছে। ইসলাম যদি এই গোপন কথাটি না বলিয়া দ্রিত, 
তবে মানুষ হয়ত চিরদিনই বহিঃপ্রক্কতিকে ভয় ও ভক্তিতে দূর হইতে শুধু 

নমস্কার করিয়াই নিজেদের কর্তব্য পালন কথ্ধিত। 
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জানসাধনার সম্বদ্ধে হযরতের বাণী একেবারে অতুলনীয়। তিনি 

বলিতেছেন : 
প্জ্ঞানানুসদ্ধানের জন্য যদি সুদূর চীন দেশ পর্যন্তও যাইতে হয় যাও 1” 
“জ্ঞান-সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিজ্র।” 

প্জান-সাধনার জন্য যে ঘরের বাহির হয় সে আল্লার পথে চলে।” 

“এক মুহুর্তের জ্ঞানচিন্তা সহশ্র রজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়।” 

“প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর পক্ষে জ্ঞানশিক্ষা করা কফরধ।” 

জ্ঞানলাভের জন্য শিহ্যবুন্দের প্রতি হযরতের ছিল এমনি নির্দেশ। 

পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, বার-যুদ্ধে যে সমস্ত কোরেশ বন্দী হইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে হযরত কাহাকেও বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন, কাহারও 

নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত যাহারা লেখাপড়া 

জানিত, তাহাদের নিকট হইতে তিনি কোন পণ গ্রহণ বরেন নাই। 
মুক্তিপণের বিনিময়ে তিনি এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বন্দী 
দশজন মদিনাবাসী মুসলিম বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিবে। 

জ্ঞানান্রাগের এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত নহে কি? 
পরবর্তা কালে এই মহাপুরুষের শিশ্ববৃন্দই বিশ্বের জ্ঞানভাগ্ডার লু£ন 

করিয়া কত অমূল্য রত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নিজেরাও কত মৌলিক 
অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, সে কথা ইতিহাস বলিবে। 

আল্লার প্রতি নির্ভরতার 

আল্লার প্রতি নির্ভরতা হযরতের জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

অনেক মহাপুরুষেরই ভগবন্তক্তির কথা আমর! শুনিয়াছি, কিন্তু শ্যরত 

মুহম্মদের ন্যায় এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। আল্লা-প্রমে এ জীবনের 
আগাগোড়া মণ্ডিত। ইসলামের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল্লাহ তালার ইচ্ছায় 
সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। নুখে-ছুঃখে, সম্পদে-বিপদদে তিনিই আমাদের ঞ্রুব 

লক্ষ্য । এই আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই" আমরা হযরতের জীবনে । 
মহাপুরুষের জমগ্র জীবন নিবেদিত হইয়াছিল তাহার সেই পরম-প্রভ্র 
উদ্ধেশ্তো। আল্লার গ্রতি কী গভীর তার বিশ্বাস ও নির্ভরতা] আল্লার 

আদেশ পালনে কী তৎপরতা । আন্ুক হুখ, আম্মক বিপদ, আন্মক 

উৎপীড়ন, আন্ুক মরণ আল্লার গন্য তিনি সমত্তই বরণ করিতে “প্রচ্থাত । 



১৬১ মুহদ্মদ “সুহস্মদ” ছিলেন কিন| ? 
যেদিন হইতে তিনি সত্যপ্রচগারের আদেশ লাভ করিলেন, সেইদিন হুইতে 
জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যস্ত তিনি সর্ধদাই আল্লাগতপ্রাণ ছিলেন। ন্ুখে- 
হুখে সম্পদে-বিপদে, শয়নে-স্বপনে, জীবনে-মরণে কখনও তিনি আল্লাকে 

তুলেন নাই। কোরেশগণ শত প্রকারে তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিয়াছে, 
উৎপীড়ন করিয়াছে। কত প্রলোভন দেখাইয়াছে, তবু মহাপুরুষ তাহার 
আপন সত্যে অটল হইয়৷ দাঁড়াইয়া আছেন। ম্পষ্টাক্ষরে তিনি ঘোষণ। 
করিতেছেন £ ”তোমর! যদি আমার এক হাতে চন্দ্র, অপর হাতে স্থ্য 
আনিয়া দাও, তবু আমি আমার সত্যপ্রচারে ক্ষান্ত হইব না” মহাপুরুষ 

সদ্দলবলে বন্দী অবস্থায় সংকীর্ণ গিরি-সংকটের মধ্যে বাস করিতেছেন, 

অনাহারে ও পিপাসায় সকলের প্রাণ ওষ্টাগত-_-তবু তিনি আল্লাকে ছাড়িয়। 

মানুষের সহিত সন্ধি করেন নাই। মহাপুরুষ দেশত্যাথ করিয়া তায়েফে 

প্রচার করিতেছেন, পাষণ্ডের! লোষ্রনিক্ষেপে তাহাকে জর্জরিত করিয়া 

ফেলিতেছে, তবু তাহার পবিত্র মুখ হইতে আল্লারই মহিমা ক্ষরিত হইতেছে। 
কোরেশদিগের অত্যাচারে হযরত দেশত্যাগ করিতেছেন, গিরিগুহায় আবু 

বকর ও তিনি আশ্রয় লইয়াছেন, শক্ররা দেখিতে পাইয়া ধাইয়া আসিতেছে 

আবুবকর বিচলিত হইয়া বলিতেছেন; “কী গতি হইবে আমাদের! 

আমরা যে মাত্র ছুজন!” হযরত ততক্ষণাৎ প্রশান্ত চিত্তে আবুবকরকে 

মু তিরফার করিয়া বলিতেছেন £ তুমি ভুল করিতেছ আবুবকর, আমরা 
দুজন নই_ত্তিন জন! ওহদ-ময়দানে যুদ্ধ হইতেছে, হযরতের জীবন- 

সংশয় ; দাত ভাঙিয়া গিয়াছে, শক্রর তরবারি মন্তকে পড়িয়াছে, তবু কোন 

লক্ষ্যচ্যুতি নাই-পরম নির্ভাবনায় তিনি আপন কর্তব্য পালন করিস 
যাইতেছেন। মহানবী বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছেন, শত্রু সেই স্মযোগে শাণিত 
তরবারি উত্তোলন করিয়া বলিতেছে £ “মুহন্মদ, এখন তোমাকে কে রক্ষা 

করে ?” হযরত সেই তরবারির নিয় হইতেই অকম্পিত কণ্ঠে বলিতেছেন 
“আল্লাহ্!” অমনি ঘাতকের হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িতেছে। 
মহাপুরুষ ইছুদিনীর দত্ত বিষ পান করিয়াছেন। একই বিষে বশর প্রাণত্যাগ 
করিতেছেন, তবু, হযরত তখনও এই বিশ্বাসে অটল হইয়া আছেন ষেঃ 

আল্লার ইচ্ছায় এই অবস্থাতেও তিনি বাচিয়া যাইবেন। এমনই ভাবে 
আল্লার রাহে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়া তিনি আল্লার বাণী প্রচার 

করিয়াছেন। চেষ্টা যেধানে বার্থ হইতেছে, সেখানে তিনি দমিয়া 
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ধাইতেছেন না; নিজের দৌষক্রটি বা অক্ষমতার কথ! ভাবিয়া আল্লারই সাহায্য 
প্রার্থনা কন্পিতেছেন। আবার সত্য যখন জনযুক্ত হইতেছে, তখনও তিনি 
সমস্ত সফলতা আল্লাতে সমর্পণ করিতেছেন। কর্তব্য পালন করিয়াও 

তাহার মনে হইতেছে-_হয়ত বা কোথাও কোনও ক্রি বিচ্যুতি রহিয়া গেল ! 
মীনা-প্রাস্তরে দ্রাড়াইয়া তাই তিনি সমবেত লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা 

করিতেছেন : “আমি কি আল্লার বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে 
পারিয়াছি ?” সকলে সমন্বরে বলিতেছেন £ পনিশ্চয়্ই 1” তখন মহা- 

পুরুষ কাতরকণে বলিতেছেন £ প্র হে, সাক্ষী থাকো, ইহারা বলিতেছে 

-আমি তোমার বাণী ইহার্দের নিকট পৌছাইয়া দরিয়াছি।” তারপর 
মৃত্যুশষ্যায়। কী চমৎকার সেই মহাপ্রয়াণ! “হে রফীকৃই-আলা! -- 

--হে আমার পরম বন্ধু, তোমার কাছে”.****-৮০০* ৮০০৭ ইহাই বলিতে 
বলিতে তিনি শেষনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন! এমনি চমৎকার তার 

জীবন! ইহার প্রারভও যেমন মধুর, অবসানও ঠিক তেমনি মধুর। 

মায় 

ক্ষমা ছিল হযরতের চরিত্রের প্রধান ভূষণ। কোরেশ, ইহুদী ও অন্যান্য 

বিধর্মারা কত ভাবেই না তাহাকে নির্যাতন করিয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষ 
সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন। জীবনে কোনদিন কাহারও উপর তিনি 

প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। অত্যাচারীদের অপরাধ যে অজ্ঞানকত, এই 

মনোভাবই তিনি সর্বত্র দেখাইয়া আসিয়াছেন। তাহাদের কোন অপরাধ গ্রহণ 

কর! ত দূরে থাকুক, পাছে তাহাদের উপর আল্লার কোন অভিশাপ নামিয়া 

আসে, এই ভয়ে তিনি তাহার্দের হইয়া আল্লার কাছে মার্জন। চাহিয়াছেন। 

মহাপুরুষের জমগ্র যুদ্ধবিগ্রহেগ উদ্দেশ্তই ছিল সংশোধনমূলক- প্রাতিশোধ- 
মূলক নয়। তাহা না হইলে মন্কা-বিজয়ের পর তিনি তাহার জানী-ছুষমন- 

দিগকে অমনভাবে ক্ষমা কর্ধিতে পারিতেন না। আমরা তাহার ক্ষমার 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছিঃ-__ 
০) ওয়াশী নামক একজন কোরেশ বীর হামজাকে হত্যা করিয়াছিল । 

মক্কা-বিজয়ের পর সে শান্তির ভরে নানাস্থানে পালাইয়া ফিরিতেছিল, তি 

তাহাকে অভয় দিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। 
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(২) আবুস্ুিয়ানের মত শক্রকেও হযরত ক্ষমা! করিয়াছিলেন। শুধু 
তাই নয়, তাহার স্ত্রী ভিন্দা, যে নাকি বীরবর হামজার হদপিড চিবাইয়া 
খাইয়াছিল, তাহাকেও তিনি ক্ষম করিয়াছিলেন । 

(৩) সাফওয়ান ছিল হযরতের অন্যতম প্রধান শত্র। মন্ধাবিজয়ের 

পর সে জেদ্দায় গা আশ্রয় লইয়াছিল। হযরত তাহা জানিতে পারিস 

নিজ মাথার পাগড়ী পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে অভয় দান করিয়া ফিরাইয়া 
আনিয়াছিলেন। 

(৪) আবৃদুল্লাহ-বিন-উবাই ছিলেন মদিনায় হযরতের প্রধান শক্রু। কিন্ত 
হযরত কোনদিন তাহাকে কিছু বলেন নাই। আবছুল্লার মৃত্যুকালে হযরত 

তাহার কাফনের জন্য নিজ দেহের চাদর পাঠাইয়! দিয়াছিলেন ! 

(৫) তায়েফবাসীরা হযরতকে যে এত নির্যাতন করিয়াছিল, তবু 

হযবত কোনদিন তাহাদিগকে কোন শান্তি দেন নাই। তায়েফবাসীদিগের 

প্রতিনিধিসংঘ যখন মদিনায় হযরতের সংগে দেখা করিতে গিয়াছিল, তখন 

তাহাদের মধ্যে হযরতের অংগে আঘাতকারীদেরও ছুই-একজন ছিল কিন্ধু 

ক্ষমাস্থন্দর মহামানব সেকথা একটুও মনে রাখেন নাই, পরম আদরে তিনি 

তাহাদিগকে মসজিদ-প্রাংগণে স্থান দান করিয়াছিলেন । 

(৬) বিবি আয়েষার চরিত্রে যে সমস্ত লোক কলংক-কালিমা লেপন 

করিয়ছিল। তাহাদের মধ্যে মিস্তা ছিল অন্যতম। হযরত তাহাকেও 
ক্ষম] করিয়াছিলেন । 

(৭) শেব গিরি-সংকটে যে সময় হযরত বন্দী-অবস্থায় কাল কাটাইতে- 

ছিলেন, তখন মন্ধায় ভীষণ ছুত্তিক্ষ দেখ! দেয়। আবুন্থৃফিয়ান ইহাতে 
বিচলিত হইয়া হযরতের নিকটে উপস্থিত হয় এবং মুসিবৎ হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য আল্লার নিকট তাহাকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করে। 

হযরত অগ্লান বদনে তাহাই করেন; ফলে এই বিপদ হইতে মন্কাবাসীকা 

রক্ষা পায়। 

(৮) মহাপুরুষ কোনদিন কোন শক্রকে অভিশাপ দেন নাই, অথব! 

আল্লার কাছে ফরিয়াদ করিয়া তাহাদিগকে ধংস করিতে চান নাই। শক্র- 

দিগের অভ্যাচারে জর্জরিত হইস্কা অনেক জময় কোন কোন সাহাবী তাঁহাকে 
আল্লার নিকট করিয়া করিতে বলিয়াছেন এবং যাহাতে শক্রকুল ধ্বংস 
হুইয়। যায়, এই অভিশাপ দিতে বলিয়াছেন।. কিন্তু দরদী নবী কোনদিন 
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তাহা করেন নাই। তিশি বলিক্াছেন £ "অভিশাপ দিবার জন্য আমি 
আপি নাই, মানুষের কল্যাণ-করিবার জন্য আসিদ্াছি।” এই লিঙ্ক! তিনি 
প্ার্থন1 করিয্বাছেন “হে আল্লাহ্, অজ্ঞ পথভ্রান্ত মানুষকে তুমি ক্ষম] কর * 

এইরূপ অসংখ্য ক্ষম! ও মহত্বের দৃষ্টান্ত মহাপুকুষের জীবনকে মহিমা- 
অগ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। 

স্যায়বিচারে 

এইখানে হযরতকে ভুল বুঝবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কেহ যেন 

মনে না করেন যে, হযরত ছিলেন শুধুই করণা ও "ক্ষমার প্রতীক এবং 
কামক্রোধলো ভমোহমদমাৎসর্যের অতীত। তা ঠিক নয় । মানুষের সকল 

প্রবৃত্তই তার মধ্যে ছিল এবং তিনি সবগুলিকে লইয়াই তাহার জীবন-শিল্প 
রচনা করিয়াছিলেন। সব প্রবৃত্তিকে বজায় রাখিয়া মানুষ-বেশে কিরূপ- 

করিয়া পথ চলিতে হয়, তাহারই আদর্শ দেখানোই ত ছিল হযরতের প্রধান 

লক্ষ্য । জব প্রবৃত্তিই আল্লার দেওয়া, কাজেই প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে, 

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জগতের কোন বস্তই আল্লাহ্ অনর্থক সৃষ্টি 

করেন নাই। প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়তা বাঁ উপকারিতা আছে; তকে 

তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং প্রক্রিয়া জানা চাই। এমন যে সাপের বিষ, 
তাহাও অস্থততুল্য হইতে পারে-_-যদি ইহার মাত্রা এবং গ্রহণ-পন্ধতি জানা 
ষায়। মানুষের প্রবৃতিনিচয়ও ঠিক সেইরূপ। যথাযোগ্য ভাবে উহাদিগকে 

ব্যবহার করিলে উহাদের ছার৷ প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হুইতে পারে। প্রবৃত্তি 
নিচয়ের শুদ্ধিকরণ (51011072000) তাই আমাদের প্রয়োজন । কোন 

প্রবৃতিকে একেবারে দমন করিয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু সবগুলিকে ষোজা 

পথে চালানো কঠিন। হযরত এই অসাধ্যই সাধন করিয়াছিলেন। “কামিনী- 
কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাপী সাজিয়া তিনি বনে যান নাই, বা অহিংসা 

পরমধর্ষ বলিয়। ঘরে বসিয়া থাকেন নাই। সমস্ত প্রবৃত্তিকে তিনি শুদ্ধ করিয়া 

লইয়াছেন। কামকে শুদ্ধ করিলে আমরা পাই প্রেম); ক্রোধকে শুদ্ধ 

করিলে পাওয়া যায়--তেজস্থিতা। লোভকে শুদ্ধ করিলে সে হয় তখন 

আকাজ্ধা) যোহকে শুদ্ধ করিলে পাওয়া 'ঘায় মাস্বামমতা ও আকর্ষণ, 

মধকে শুদ্ধ করিলে সে হয় নিষ্ঠা বা তন্মঘনতা, আর মাৎসর্থকে শুদ্ধ করিলে 

পাই আমরা দুশ্ছ গ্রতিহ্বন্িতার মনোভাব । হযরতের জীবনের আমরা শীৃদ্ধি” 
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নিচয়ের এই খাটি রূপেরই পরিচয়' পাই। তাইত আমর! দেখিতে পাই, 
একদিকে যেমন তিনি অতি বড় শক্রকেও ক্ষমা করিতেছেন, অপর দিকে 
তেমণন স্তায়ের খাতিরে কাহারও প্রাণদণ্ডের বিধান দিতেছেন। বিধ্মীরা 
সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে রোধ করিধার 

জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; ইছ্দীর! ষড়যন্ত্র করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে 
শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এইনধপে বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যেই 
তিনি শক্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। অন্যায় করিয়া কোথাও তিনি 

কাহাকেও আঘাত করেন নাই। চিরদিন তিনি ন্যায়ের মর্ধাদা রক্ষা 

করিয়া চলিয়াছেন। যে-ইভদিনী জয়নবকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ক্ষমা 

করিতেছেন, তাহাকেই আবার ন্যায়ের খাতিরে ও আন্তর্জাতিক নীতি 

অনুসারে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতেছেন। বিবি আয়েষার পুত চরিত্রে অযথা 

কলংক-দান ব্যাপারে আপন শ্যালিকা হাম্না যখন অপরাধিনী সাব্যস্থ 

হইলেন, তখন বিচারানুসারে ত্াহাকেও তিনি শাস্তি দিতে ছাড়েন নাই, 
আবার শান্তি দানের পর মিস্তা, হাসান প্রভৃতিকে ক্ষমা করিতেও তিনি 

কুষ্টিত হন নাই। হোদায়বিপ্কার সন্ধি হইবার পর আবুজন্দল আসিয়া 
হযরতের শরণাপন্ন হইল, তখন ন্যায়ের খাতিরে তিনি তাহাকে আশ্রয় 

দেন নাই, কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন। ওত্বার বেলাতেও 
তিনি ঠিক একই রূপ করিয়াছেন--তাহাকেও তিনি কোরেশদিগের হস্তে 

সমর্পন করিয়াছেন। অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসাই ধার জীবৰ 

ব্রত ছিল, তিনিই ন্যায়ের খাতিরে আলোকপ্প্রাণ্তকে পুনরায় অন্ধকারে 
ফিরাইয়া দিয়াছেন। বস্ততঃ হযরতের জীবনে এমন কোন ঘটনা! কেহ 

দেখাইতে পারিবেন না_যেখানে তিনি ন্যায় ও নীতির মর্ধাদা রক্ষা করেন 
নাই। ন্যায়ের অর্থ শুধু ক্ষমা শুধু করুণা নয়, কঠোরতাও তার মধ্যে 
আছে? অপরাধীর শাস্তিবিধানও তার মধ্যে আছে। হযরত এইরূপ 
ন্যায়েরই পক্ষপাতী ছিলেন। 

বদদাস্যতায় 

দান-ধয়রাত হযরতের জীবনের আর এক বেশিষ্ট্য। ছুঃস্থ' নিপীড়িত 

মানবের সাহাষ্যকল্পে সতত তিনি মুক্তহন্ত ছিলেন। জীবনে কোন ছিন 
কোন লোক হযরতের নিকট কোন কিছু 'চাহিয়া বিমুখ হয় নাই। পাঠক 
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জানেন, বিবি খাদিজার অগাধ ধনসম্প? ছিল। খাদিজার সহিত বিবাহের 
পর তিনি সেই সমস্ত সম্পদের প্ররুত অধিকারী হইয়াছিলেন। এতহ্যতীত 
যুদ্ধলন্ধ ধনব্বত্বের এক পঞ্চমাংশ তাহার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এত ধনদৌল- 
তের অধিকারী হুইয়াও মহাপুরুষ ছিলেন একেবারে নিরাসক্ত। তাঁহার 
গৃহর পারিপাট্য ছিল না; অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না, সমস্ত বিলাইহ্বা 
দিয়া দরদী নবী কোনদিন অনাহারে পেটে পাথর বাঁধিয়া, কোন দিন ব 

দুইটি খোর্ষা খাইয়া জীবন যাঁপন করিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পরমন্দুথে 
ভোগবিলাসের মধ্যে বসিয়া দিন কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি 

কবেন নাই। প্রচুর অর্থ তাহার হাতে আসিযাছে বটে, কিন্ত তিন দিনের 
বেশি সে-অর্থ তিনি গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই। একবার শিষ্যবু:ন্দর 

সহিত নামায পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তিনি উঠিগনা আসিয়া গৃহে গমন করেন; 

ক্ষণপরে আবার কিরিয়! গিয়া নামাষে যোগ দেন। শিষ্যবৃন্দ অবাক হইয়া 

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন : কতিপয় দিনার গতকল্য 
হইতে এখনও আমার বিছানায় পড়িয়া আছে, তাহা আজও বিতরণ করা 

হয় নাই। নামায পড়িতে পড়িতে সেই কথা মনে পড়ায় আমি উঠিয়া যাই; 

দিনারগুলি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়৷ আমিলাম। 
এইরূপ ভাবে সারাটি জীবন ধরিয়াই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। 

এমন কি মৃত্যুশষ্যায় থ'কিয়াও তিনি দান করিতে ভূলেন নাই। মৃত্যুর 

পুবদিন তিনি বিবি আয়েষাকে জিজ্ঞাসা বরেনঃ “তোমার কাছে ষে 

দিনারগুলি রাখিতে দিয়াছিলাম, সেগুলি কোথায়? আয়েষা উত্তর দিলেন £ 

“আমার কাছেই আছে।” হযরত বলিলেন, “সেগুলি, শীঘ্র দান করিয়া 

দাও ।” বলিতে বলিতেই হতচেতন হইয়া! পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে 

জ্ঞান হইলে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন প্দান করিয়াছ কি?” 

আফ়েষা বলিলেন £ “না, এধনও করি নাই” তখন হযরত সেগুলি 

আনিতে বলিলেন। আয়েষা তাহা আনিয়া হযরতের হাতে দিলেন। 

দেখা গেল ছয়টি দিনার । হযরত কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তাহা 

বিতরণ করিয়া দিয়া বলিলেন £ “এখন আমার শাস্তি হইল। দিনার- 

গুলি রাখিয়া আমার প্রভূর সারিধ্যে উপনীত হইলে কী লজ্জার কথাই 

না হুইত 
হযরতের নিজস্ব তিনটি ভূ-সম্পত্ি ছিল : ফেদাকে একটি, আর “ছুটি 



১৬৭ মুহম্মদ “মুহম্মদ' ছিলেন কিনা? 
মদদনায় এবং থায়বারে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তিনটি সম্পত্ভিই দরিভ্রদিগের 
সাহা্যকল্পে ওয়াকৃফ, করিয়া যান) নিজের স্ত্রীদিগের জগ্ত বিশেষ কিছুই রাখেন নাই। মৃত্যুর পর তাহার গৃহে' কোন ধনরত্ব দেখা যায় মাই। 
কোন দাসদাসীও তিনি রাখিয়া যান নাই। শুধু তাঁর প্রিয় অশ্ব 'ছুলছুল 
এবং কয়েকটি যুদ্ধের উপকরণ ছাড়া আর কিছুই তাহার ছিল নাঁ। তিনি বলিয়া গিয়াছেন ; প্পয়গন্ধরদিগের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নাই 
যাহ! কিছু থাকিবে সমস্তই দানের বস্তু ।* 

বস্ততঃ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তত্তই হইতেছে যখন জাকাত ( অর্থাৎ 
দরিভ্রদিগের সাহায্যকল্পে সঞ্চিত অর্থের শতকরা আঠাই ভাগ বিতরণ ), 
এবং কুরআন শরীফে যখন বহস্থানে দানের মহিমা বিঘোধিত হইয়াছে, তধন হযরত মুহম্মদ যে আদর্শ দানবীর হইবেন, তাহাতে আর আশ্চথের 
কা আছে। 

জীবে দয়! 

জীবজ্তর প্রতি-এমন কি তরুলতার প্রতিও__হুযরতের দয়ার অস্ত 
ছিল না। তিনি বলিয়াছেনঃ «এই সব পশুপক্ষীদিগের সম্বন্ধে আল্লাকে 
ভয় করিও। সুস্থ অবস্থায় তাহাদের উপর চড়িয়া বেড়াও, সুস্থ অবস্থায় 
তাহাদিগকে রাখ” তিনি বলিয়াছেন £ প্একটি স্রীলোককে শান্তি 
দেওয়া হইয়াছিল, কারণ সে একটি বিড়ালকে বীধিয়া রাধিয়া অনাহারে 
মারিয়া ফেলিয়াছিল।” তিনি বলিয়াছেন; প্একটি স্ত্রীলোকের গুনাহ 
আল্লাহ, মাফ করিয়া! দিয়াছিলেন, কারণ মে একটি তৃষ্ণাত্ "কুকুরকে পানি 
খাওয়াইয়াছিল ৮” একদা! এক ব্যক্তি অনর্থক একটি গাছের পাতা ছি'ড়িতে 
ছিল; হযরত তাহাকে সে কাজ করিতে নিষেধ করিয়া বলেন; প্রত্যেক 
পাতাটি আল্ল র গুণগান করে|” 

এখানে একটি কথা। অ-মুসলিমেরা প্রশ্ন ক্ধিতে পারেন ; জীবের 
প্রতি যদি হযরতের সত্যিকার দরদই থাকিবে, তবে কুরবানি ও জীবহত্যার 
ব্যবস্থা কেমন করিগ্ন তিনি দিলেন? জীবে দয়া এবং জীবহত্যার তিতরে 
সামগপ্য কোথায়? | 7 
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পূর্বেই বলিয়াছি, ইসলাম ব্যবার্ধ ধর্ম; এমন কোন বিধান সে কখনও 
দেয় নাই-্যাহা মান্য কাত; পালন করতে পারে না। 'অহিংসা পরম- 
ধর্ম'-_তাহাঁর বাণী নম্ব। উংকট পশুপ্রীতিও তাহার ধর্মমীতি নয়। সে 
বলেঃ স্থপ্টির মধ্যে মানুষ হইতেছে “আশরাফুল, মাখলুকাৎ ? মানুষের *সংরক্ষণ 
এবং পরিপুষ্টির জন্যই আল্লাহ্ অন্তান্ত সবকিছু সৃষ্টি করিম্নাছেন। নিখিল 
সথষ্টি তাই মানুষকে সেবা করিতে ব্যস্ত। চন্তরনূর্য,র আকাশ-বাতাস, পঞ্ত- 
পক্ষী, আগুন-পানি, তরুপতা, ফুল-ফল সমন্তই মানুষের উপভোগের জন্ত 
সট্টি হইয়াছে। কাজেই আত্ম-সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হুইলে মানুষ 
যাহাকে খুশি ভোগ করিতে পারে। এই জন্যই ইসলামে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ 
নয়; প্রয়োজনের তাকিদে প্রাণিহত্য/ পাপ নহে। অবশ্য বিনা কারণে 
নিষ্ঠুরত! মহাপাপ । 

গ্রামের মর্ধাদ। দানে 

কোন কার্ধকেই হযরত দ্বণ্য মনে করিতেন না। রাখাল সাজিয়! তিনি 
বকৃরা চরাইয়াছেন, মজুর সাজিয়া মাটি কাটিয়াছেন, জালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ 

করিয়াছেন, পানি টানিঘ্াছেন, চামার সাজিয়া৷ জুতা মেরামত করিয়াছেন, 
দর্জি সাজিয়৷ জামা সেলাই করিয়াছেন, মেথর সাজিয়া! মলমৃত্র পরিষ্কার 
করিয়াছেন। এইরপে তিনি সকল শ্রমকেই মর্যাদা দান করিয়াছেন। 

সংগে সংগে সমাজের এই সব নিয়স্তরের লোকদিগের প্রাণে বিপুল বল 
ও ভরসাও জোগাইয়াছেন। অতি নগণ্য লোকও আজ হযরতের জীবন 
হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারে; হযরত যে তাহাদের মতই শ্রমিক 

ছিলেন, এই জ্ঞান তাহাদিগকে কর্মে উদ্ধ দ্ধ করে। 

গৃহারূপে 

সাধারণতঃ মান্ধষ গৃহসংসার পাতিয়া বাস করে। গৃহধর্ম বড় কঠিন। 

গৃহীর জীবন বৈচিত্রপূর্ণ। হাসি-কারা, ন্ুখ-ছুঃখ, আপদ-বিপদ, ঝাঞ্াট- 

ঝামেল। প্রভৃতি শত প্রকারের অভিব্যক্তিতে এ-জীবন ভরপুর । এক এক 
সময় এমন এক একটা সমস্যা আসে যে মান্গষ দিশাহার! হইক্া পড়ে | 
কী করিবে ভাবিয়া পায় না। হুদরতের ভ্রীবনে গৃহ্ধর্মের সব জমস্যারই 
সমাধান আছে। কেমন করিয়! স্ত্রীপুত্রপরিজন লইয়া ঘর-সংসার করিতে 
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হয়, লুখে-হুঃখধে, আপদে-বিপদ্দে কর্তব্য পালন করিতে হয়, জংসারের 
খুঁটিনাটি কার্ধে স্ত্রীকে জাহায্য করিতে হয়, কোন্ জিনিসটি কিরূপ ভাবে 
কখন খাইতে হয়, কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ, কোন্টি হারাম, কোন হালাল-_ 
ইত্যাদি সব বিষয়েরই বিস্তৃত বিবরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। কেমৰ 
করিয়া গোসল করিতে হয়, চুল ছাটিতে হয়, দাঁড়ি রাখিতে হয়, কাপড় 
পরিতে হয়, ছেলেমেয়ে বিবাহ দিতে হয়, খানা'মেজবানি করিতে হর, 
অতিধি-সংকার করিতে হয়, সঞ্চদ্ব করিতে হয়, দান করিতে হ্য়-_. 
ইত্যাদি যত কিছু আমাদের জীষনে প্রয়োজন, সমস্তরই আবর্শ আছে হযরতের 
মধ্যে। এমন কি, মানব-জীবনের যে-অংশ অতি গোপনীয়, তাহার সন্বদ্ধেও 
তিনি সুস্পষ্ট বিধান দিয়! গিয়াছেন। 

ভ্থামিরপে 

হযরত ছিলেন আদর্শ স্বামী। বিবি খাদিজার সহিত তিনি ২৫ বৎসর 
কাল কাটাইয়্াছিলেন। খাদ্দিজা ছিলেন প্রোঢ়া, তিনি ছিলেন যুবক। 
অথচ একদিনের জন্যও তিনি খাদিজার উপর বিরক্ত বা অসন্ধ্ট হন নাই। 

প্রথম যৌবনের সমস্ত অনুরাগ দিয়া তিনি তীহাকে ভালোবাসিয়াছেন। 
এবং চিরদিন তিনি খাদিজার স্থতিকে শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া গিয়াছেন। 

খাদিজার প্রতি কত তার জন্ম, কত তার প্রেম। তরুণবয়স্কা আয়েষার 

প্রতিই বা কী মধুর ব্যবহার ছিল তার! শুধু আয়েষা কেন, কোন স্ত্রীর 

প্রতিই তিনি কোনদিন পক্ষপাতিত্ব করেন নাই, বা অবজ্ঞা করেন নাই, 
সবাইকে দমানভাবে ভালোবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন । 

নিয়ের কয়েকটি হাদিস হইতেই জানা যাইবে, স্ত্রীর প্রতি হযরতের 
মনোভাব কিরূপ ছিল £ 

(১) পুণ্মন়ী স্ত্ী-রত্ব লাভ করা জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ । 
(২) তোমাদের মধো তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের 

নিকট শ্রেষ্ঠ। 

৩) নামাধ, শ্রী এবং সুগন্ধত্রব্-_এই তিনটি আমার কাছে অতান্ত 
তৃস্তিায়ক। | 

৫) স্ত্রীর সহিত যে-কোন প্রকার আমোদ-গ্রমোদ করা জায়েজ । 



বিশ্বনবা ১৭০ 

স্বাবলম্ঘনে 

স্বাবলম্বন হযরত-চরিত্রের একটা প্রধান গুণ। জীবনে কোনদিন, 

তিনি পরমুখাপেক্ষী হন নাই। তাহার গৃহে কোনদিন কোন ক্রীতদাস 

ছিল না। আপন ক্সেহের কন্যা ফাতিমা পর্যস্ত নিজহন্তে গৃহের 

সমস্ত কাজকর্ম করিতেন। হযরতও যথাসাধ্য গৃহকর্মে তাহার স্ত্রীকন্তা- 
ধিগকে সাহায্য করিতেন। ভিক্ষাকে তিনি সর্বাপেক্ষা ঘুণা করিতেন। 

একবার একজন অভাবগ্রস্ত লোক হযরতের নিকট আসিয়া বলিল £ হযরত, 

ভিক্ষা করা ছাড়া আমার জীবিকার্জনের আর অন্য পথ নাই।” হযরত 

বলিলেন ; “তোমার ঘরে কি কোন ত্রব্যই নাই? লোকটি বলিল :__ 
«একটি বাটহীন কুড়ালি আছে মাত্র ।” হযরত বলিলেন £ “তাহাই লইয়া 

আইস।” লোকটি গৃহে গিয়া সেই কুড়ালির ফলাটি লইয়। আদিল। তখন 
হযরত নিজহস্তে একটি গাছের ভাল কাটিয়া! কুড়ালির বাট লাগাইয়া! দিয় 

বলিলেন “এই কুড়ালিটি লও, বনে গিয়া কাঠ কাটিয়া বাঞ্জারে বিক্রয 

করিয়া কিছু উপার্জন কর, তবু খবরদার ভিক্ষা করিও ন11 
বলা বাহুল্য, সেই উপায়েই লোকটি তাহার অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিল। 

চরিজ্রমাধুর্ধে 

হযরত ছিলেন আদর্শ চরিত্রের । মানব-চরিত্রের সকল দিকই আমরা 

তাহার মধ্যে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। স্বয়ং আল্লাই বলিয়া দিতেছেন £ 

“এবং নিশ্চয়ই তিনি (মুহম্মদ ) উন্নত চরিত্র লাভ করিয়াছেন।” ( কুরআন, 
৫৮2 ৪ )। সততা, সত্যবাদিতা, শ্যায়পরায়ণতা, বীরত্ব, ম্বাবলম্বন; সৎসাহস, 

নির্ভাকতা, সেবা, সাহাযা, সহাঙ্গভূতি, ভক্তি, প্রেম, বদান্যতা, উদারতা, 
মহত্ব, ত্যাগ, ক্ষমা, সংযম, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সমস্ত গুণেরই তিনি অধিকারী 

ছিলেন। হাদি শরীফ পাঠ করিলে প্রত্যেকটিরই দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে 
পাই। সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন1 এখানে অসম্ভব । 

বীরবেশে 

বীরত্বের দিক দিয়্াও হযরত ছিলেন আমাদের আদর্শ। নিঃসহায় 

অবস্থায় তিনি অত্যাচারীকে বাধ! দিতে পারেন নাই সত্য, সে সময়ে তিনি 



১৭১ মুহম্মদ “মুহন্মদ' ছিলেন কিনা ? 

নিক্ষিযম প্রতিরোধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তারপরেই আমরা তাহাকে 
দেখি নির্ভীক বীরবেশে। তিনি বুঝিয়াছিলেন £ শুধু বিনতি, গুধু ক্ষমা, 
শুধু নম্রতা, শুধু ধের্য দ্বারা আবনকে সব সময় সফল করা যায় নাঁ। 
পৌরতব্য্জক দৃঢ়তা ও বীরত্ব জীবনে একাস্ত প্রয়োজন। এই জন্যই ত 
তিনি সত্যের সহিত শক্তির সমন্বয় করিয়। দিয়াছেন । বার, ওহদ, খন্দক, 

খায়বার প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে হযরত যুদ্ধ করিয়াছেন, সর্বত্রই আমরা 

তাহাকে দেখিতে পাইয়াছি নির্ভীক বীরবেশে ৷ 
কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। 

শক্রসেনার সংখ্যা বা অস্ত্রবল দেখিয়া দীরুণ সংকটের মধ্যে দীড়াইয়াও 
তিনি স্থিবচিত্তে সৈন্তচালনা! করিয়াছেন । যেখানে যুদ্ধের উপকরণ কোন 

কিছুই নাই,_-সেখানে নিঃস্ব একজন মানুষ পুরাতন অন্ত্রশস্্র কুড়াইয়া 

মুষ্টিমেয় কতিপঘ যোদ্ধা লইযা যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন। তারপর আপন 

প্রতিভা ছাব! ধীরে ধীরে শিশ্যবুদকে সমর-বিশারদ ও অজেয় করিয়া 

তুলিতেছেন, অবশেষে তাহাদিগকেই জগতের মধ্যে একটি দুর্বার শক্তিশালী 

মহাজাতিতে পরিণত করিতেছেন--এ কি কম বীরত্বের কথা? জগতের 

অন্য কোন ধর্মগ্রচারককে এরূপ বীরবেশে আমরা দেখি নাই। এতবড় বলিষ্ঠ 

ব্যক্তিত্ব ও মনোবলও আর কাহারও মধ্যে পাই নাই। 

রাষ্ট্রনায়করূপে 

হযরতের ন্যায় এত বড় রাষ্ট্রবিদও আর দেখা যায় না। পাঠক একবার 

বদর-যুদ্ধের অবস্থার সহিত হযরতের মৃত্যুকালীন অবস্থার তুলনা করিস 

দেখুন। এই ৯০৯২ বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্তন! মাত্র ৩১৩ জন 

যোদ্ধা লইয়। যিনি বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পুবে তিনিই 

রোম-সম্রাট, পারস্য-সম্রাট, আবিসিনিয়া-সম্রাট, মিশরাধিপতি প্রভৃতি তংকালীন 

খ্যাতনামা রাজশক্তির নিকট সন্ধির সর্ত নির্দেশ করিয়া পত্র লিখিতে 

পারিক্নাছিলেন। কোরেশ, ইহুদী, বেছুইন, খৃষ্টান, পারসিক--সকল শক্তির বিরুদ্ধে 
্াড়াইয়া বীরের মত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে আত্মপ্রতিষটা লাভ করিতে হইয়াছিল। 
৪০25 টি লবন বন নিস 

+ ইবনে-ইসহাক বলিতেছেন : বগুলুল্লাহ, মোট ২৭টি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, তযধ্যে 
»টিতে সঞতি় অং গ্রহণ করিয়াছিলেন, খা £ বদর, ওর, খন্দক, কোরাইজা, নুস্তালিক, 

খাবার, মন “বিজয়, ছলায়েন ও ভায়েফ। 



বিশ্বনবী” ১৭২ 

অপ্লভ্য কতিপয় আরব সন্তানের মধ্য দিয়া জগতময় একটা তুমুল আলোড়ন 
স্ষ্টি কর! এবং “পশ্চিমে হিম্পানি শেষ, গুর্বে সিন্ধু হিন্দুদেণ” পর্যন্ত দ্ধয় 

কর! কি'সহজ শক্তির কথা! অসাধারণ প্রতিভা এবং র্যক্কিত্ব না থাকিলে 

এতবড় সংগঠন কেহ করিতে পারে না। যে-ইসলামি রাষ্ট্রতন্র তিনি 
গঠন করিঘ্া গিয়াছেন, আজ পর্যন্ত তাহা কার্ধকরী রহিয়াছে । জগতের 
মধ্যে ইসলাম এখনও একটা জীবন্ত রাষ্ট্রশক্তি বলিক্কা পরিগণিত। আলেক 
জান্দার, হানিবল, নেপোলিয্ন প্রভৃতি কোন বীরই এমন চিন্নস্থায়ী একট! 
রাষ্ট্রশর্তি গঠন করিয়! যাইতে পারেন নাই। হুষরতের রচিত গণতন্ত্রবাদ 

ও রাষ্্র্ীতি বিশ্বের রাজনৈতিক দর্শনকে অগ্য।বধি প্রভাবান্বিত কবিতেছে। 

রাজ্যশাসনেব যে বিধান তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উন্নততর 

কোন বিধানই জগৎ আজ পর্বস্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই । 

প্রত্যেক মহাপুরুষই এক একটা নৃতন ধর্মমত প্রচার করেন। সেই 

মতবাদ কতখানি সত্য এবং টেকসই, তাহা প্রমাণিত হয় দুইটি 
প্রন্সের বিচারে (১) মহাপুরুষ নিজের জীবনে সেই আদর্শ কতখানি পালন 
করিলেন, (২) শিষোরা গুরুর আদর্শ কতখানি গ্রহণ করিতে পারিলেন । 

কোন্ধর্ম কতখানি সত্য, এই কাষ্টপাথরে যাচাই করিলেই তাহ। নুন্দররূপে 

ধরা পড়ে। পৃথিবীর অন্যান্ত মহাপুরুষেরা মুখে যাহা বলিয়াছেন, অনেক 

ক্ষেত্রে কাজে তাহা দেখাইতে পারেন নাই, অথবা নিজেরা সেটা 
করিয়া! দেখাইলেও শিষ্তেরা তাহ! পাবেন নাই। বুদ্ধ মধ্যপথের কথা 

বলিয্াছিলেন, কিন্ত কাজে তাহা! তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি 
অহিংসার বাণী প্রচাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার শির্ঠের! রীতিমত যুদ্ধ 

করিয়।ই সে বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিতেছে! বিশুধুষ্ট প্রেমের বাণী প্রচার 

করিয়াছিলেন, এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে বলিক্ব- 
ছিলেন, 'কিন্থ তাহার শিশ্ের1 কাত; আগেই চড় মারিয়া বসিতেছে। 
কাঁঞ্ধেই বুঝিতে হইবে, এ সব আদর্শ ন্বাভাবিক নয়, মানুষের প্রকৃতির লহিত 
উহ্বারা খাপ খায় না। কিন্ত হযরত মুহম্মদ সন্বন্ধে একথা! বল! চলে না 
তিনি যে-বানী ও যে আদর্শ গ্রচার করিলেন, কায তি" তাহ! দেখাইয়া! গেধোন 



১৭৩ মুহন্মদ “মুহল্মদ' ছিলেন কিনা ? 

শত বাধা, শত বিপদ, শত প্রলোভন অতিক্রম করিয়া তিনি আঁপন আদর্শকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইলেন; পক্ষান্তরে শিষ্ুদিগের উপরেও তিনি একইরপ 
প্রভাব বিস্তার করিলেন। শিষ্েরাও যেন গুরুর এক একখানি প্রতিকৃতি হইরা 
জাড়াইলেন। আল্লাহ, রন্ুল, ইসলাম এবং মুসলমান--সবই যেন একনুরে 

বাধা হইয়া গেল। এক কলেমা, এক ধ্যান, এক আদর্শ, এক প্রাণ! এমনটি 
আব কোথাও দেখা যায়? 

হন্যান্য কেজে 

অন্তান্ত ক্ষেত্রেও হযরতকে আমরা আদর্শ রূপে দেখিতে পাই। 

অতিধি-সৎকারে, আর্ত, গীড়িত ও দুর্গতদের সেব! ও সাহাষ্য দানে, ব্যবসাঁ- 

বাণিজ্যে ও অন্তান্য কর্মে, নাগরিক জীবনৈর কর্তব্য পালনে-- ইত্যাদি 

কোন বিষয়েই তিনি আমার্দিগকে নিরাশ করেন নাই। অন্ুসদ্ধিৎস্থ পাঠক 

স্বতন্ত্রভাবে এই সব বিষয় পাঠ করিয়। দেখিতে পারেন । 

বিবাহ প্রথার উত্নয়নে 

বিবাহ-প্রথার উন্নতি-সাধন হযরতের একটি প্রধান সংস্কার। ইহা! দ্বার 

-নারী-আতির মহিমা ও মর্ধাদাোকে তিনি বাড়াইয়! দিয়াছেন। বিবাহকে 

তিনি একটা পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন! হযরতের আবির্ভাবের 

"পূর্বে জগতের প্রত্যেক জ্রাতিই বিবাহকে অতি হালকাভাবে গ্রহণ করিত; 
আরবে ত বিবাহের কোন মর্ধাদাই ছিল না, ষখন খুশি ষাহকে খুশি বিবাহ 

কর! যাইত; যখন খুশি তালাক দেওয়া যাইত। এক পুরুষ বিভিন্ন 

নারীকে ত বিবাহ করিতই, এক নারীও একই সময়ে একাধিক পুরুষকে 

বিবাহ করিত। ইন্দী ও খুষ্টানদিগের মধ্যেও বিবাহের নাঁমে যথেচ্ছাচার 

চলিত। বাহিরে একবিবাছের প্রচলন থাকিলেও ভিতরে ভিতরে বন 

প্রকারের অনাচার ও ব্যভিচারের শ্োত বহিত। স্বাধীন প্রেমই ছিল তাহাদের 

যৌনমিলনের আদর্শ। প্রাটীন ভারতেও বিবাহের কোন মর্ধাদা ছিল না। 
রাক্ষল-বিবাহ, পৈশাচিক বিবাহ, গন্ধর্ব বিবাহ, ইত্যাদি ত ছিলই, তার 
উপূর আবার কৌলিন্য প্রধার কল্যাণে বিবাহের লাথে যে অবাধ উদ্দ্খলত। 
'চলিত, তাহা অতান্ক ভন়াবহ ৷ 



বিশ্বনবী ১৭৪ 

কিন্তু হযরত আপি এই বিবাহ-প্রধাকে মধুর এবং মহিমান্বিত করিম্মাছেন। 

বিবাহকে ধর্মের অংগীভূত করিয়া তিনি ইহাকে পবিজ্র করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন ঃ 

“যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তাহার অর্ধেক ধর্ম পালন করে।” 

ইসলাম বিবাহকে কী চক্ষে দেখে, কুরআনের আয়াত হইতেই তাহা 
দুষ্পষ্ট হইবে । কুরআন বলিতেছে £ 

“হে লোক সকল, তোমাদের প্রতৃর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তোমরা সাবধান 

হও-_-যে-প্রতৃু একজন হইতে ( হযরত আদম হইতে ) তোমাদিগকে স্থানটি 
করিয়াছেন এবং তাহার জংগিণীকে (হাওয়াকে ) একই উপাদান হইতে 
স্ষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের দুই জন হইতে বছু নরনারীকে ছড়াইয়া 

দিয়াছেন ।” _(9 2 ১) 
অন্যত্র বলিতেছে £ 

“তিনিই তোমার্দিগকে একটি প্রাণী হইতে পয়দা! করিয়াছেন এবং 
তাহারই মধ্য হুইতে তাহার সংগিণীকে পয়দা করিয়াছেন যাহাতে সে 
( স্বামী ) তাহার (ত্ত্রীর ) প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।” 

_(৭ £ ১৮৯) 

আর এক স্থানে আছে £ 

“এবং তাহার আল্লার) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য 

তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের সংগিণী পয়দা করিক়্াছেন-__যাহাতে 
তোমরা তাহাদের মধ্যে মনের শখ পাইতে পার।” 

--(৩০ £ ২৭ ) 

“তাহারা (ত্ত্রীরা) তোমাদের (পুরুষদের) ভূষণ এবং তোমরা তাহাদের 

ভূষণ |” 
(২ £ ১৮৭) 

উপরোক্ত আঙ্নাতগুলি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবাহ 
শুধু দৈহিক সন্দ্ধ নয়”--আত্মিক এবং ইহা এমন দুইটি হায়ের মিলন, 
ধাহারা মূলতঃ এক এবং অভির । 

্বামী-্ত্রীর এই অভিন্নতা এবং আত্মিক মিলনের উপরই ইসলামের 
বিবাহ-প্রথা সংস্থাপিত। কাজেই এসন্বন্ব অতি পবিজ্র। ইহজ্টাবসৈই 
ইহার শেষ নয়--অনন্তকাল ইহা স্থারী। কুরআন বলিভেছে £ 



১৭৫ মুহল্মাদ “মুহল্মদ' ছিলেন কিন! ? 

“চিরস্থায়ী সেই জারাত-বাগিচা-যেধানে তাহারা ( পুণ্যাত্মারা ) তাহাদের 
সৎকর্মশীল মাতাপিতার এবং স্ীপুত্রের সহিত প্রবেশ করিবে; এবং 

ফিরিশ তারা প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের খিদমতে হাজির হইবে । * 
(১৩: ২৩) 

সমগ্র জগৎ জুড়িয়া যখন নারীর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, তখন মহা 

মানব মুহম্মদ আনিলেন এই নববিধান। ধৃলিধূসরিত অবঙ্গাত নারীকে তিনি 
কবিলেন মহিমময়ী, চিরকল্যাণী ও গরীক্ষসী । 

বিদায়-হজের সময হযরত মুসলমানদিগকে যে শেষ-উপদেশ দিয়া গিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেও তিনি নারীকে ভূলেন নাই। বারবার তিনি মুসলমান- 

দিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন £ ণহে মুসলমানগণ, তোমাদের 

স্বরীদিগের কথা ভূলিও না। মনে বাখিও, আল্লাকে সাক্ষী করিয়া তোমরা 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।” 

বিবাহকালে স্ত্রীব দেনমহব, যৌতুক ইত্যাদিব ব্যবস্থা এবং স্বামী ও 
পিতাব সম্পত্তিতে স্ত্রীব অধিকাৰ দানও স্ত্রীব মধাদাকে বাড়াইক়্া দিয়াছে। 

বন্ছবিবাছের ব্যবস্থায় 

এইখানে ইসলামের বহুবিবাহের প্রশ্ন তুলিয়া কেহ কেহ একটা! 

সন্দেহের ছাযাপাত করিতে পারেন। বলিতে পারেন ; বহুবিবাহই যদি 

সমধিত হুইল, তবে আর একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের স্থান রইল কোথায়? 
ঠিক কথাই বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইসলামের বহুবিবাহ 

নিয়ম নহে-_ব্যতিক্রম। আমব! সর্বক্ষেত্রেই বলিয়া আসিতেছি, ইসলাম 
কোথাও এমন বিধান দেন নাই মাহা বাস্তব জীবনে অচল হয়। 

প্রত্যেক সস্তাব্য অবস্থার জন্যই সে পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়! রাবিয়াছে। 
দূরদণিতা ও সনাতনত্ব তার বৈশিষ্ট্য। পুরুষের চারিটি পর্যস্ত বিবাহ করিবার 

1 সুসলমান আইনে বিবাহকে একটি সামাজিক চুক্তি (০111 ০০2:8০%) 

বল! হইয়াছে । কিন্তু ইহা গুধু সামাজিক চুক্তি নয়, আত্মিক চুক্তিও বটে। অনন্তকাল 
স্থায়ী এই মিলন। পুরুষের পাশে নারীও রহিবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । কাজেই 

পরকালেও দ্থামী-্্রীর কল্পনা আঁদৌ অসংগত বাঁ অস্বাভাবিক নয়। কুরজান তাই 

বেহেশ তেও নায়ীর স্থান নির্দেশ করিয়াছে। 



বিশ্বনবী” ১৭৬, 

অধিকার সে দিয়াছে বটে, কিন্ধ তাহা: অবস্থা বিশেষে; সাধারণতঃ এক 

বিবাহই ইসলামের বিধান। কুরআন বলিতেছে ২ 

“এবং ঘছি তোমরা আশংকা কর, অনাথ ( এতিম ) দিগের প্রতি তোমরা! 

যথাধোগা স্যায়-বাবহার করিতে পারিবে না, তখন যাহাদিশশকে ভাল 

মনে কর, তাহাদের মধ্য হুইতে ছুই, তিন বা চারিটিকে বিবাহ কর; 
কিন্তু যদি ভয় কর যে, তাহাদের (ত্ত্রীদের) প্রতি সম-ব্যবহার করিতে 

পারিবে না, তবে মাত্র একটিই বিবাহ কর।” - (৪৩) 
ইহ ছারা পরিস্কার বুঝা! যাইতেছে যে, যখন-তখনই আপন খুশি মাফিক 

চারিটি বিবাহ করিবার আদেশ দেওয়া হয় নাই। মানুষের জীবনে এমন 

এক একটি অবস্থা আনে, ধখন একাধিক বিবাহ অপবিহার্ষয হইয়া পড়ে। 

যুদ্ধে খন সমাজের পুক্রষ-সংখ্যা কমিয়। যায়, অথবা প্রথম স্ত্রী যদি বন্ধা। 

বা চিররগ্লা হয় অথবা অন্য কোন কারণে যদ্দি স্বামী-্ত্রীর মিল-মহববহ 

না হয়, তখন দ্বিতীয় বিবাহেব প্রয়োজন অনুভূত হয় বৈ কি! সেরপ 

অবস্থার জন্য ইসলাম পূর্ব হইতেই বিধান দিয়া ভাল করে নাই কি? এইযে 
ইউরোপের এক-একটা মহাসমরে লক্ষ লক্ষ পুরুষ নিহত হইল, তাহাদের বিধবা! 

স্ত্রী এবং কন্যাদিগের অবস্থা কি দ্রাডাইল? তাহাদের বিবাহ হইল কি? 

কোথায় অত পুরুষ মিলিবে? পুরুষদিগের একাধিক ব্বাহ করিবারও 

উপায় নাই, কারণ খুষ্টধর্মে বহুবিবাহ (161958872% ) নিষিদ্ধ। বাধ্য 

হইয়! নারীপুরুষ ব্যভিচার আরম্ভ করিল এবং তার ফলে জন্মগ্রহণ করিল লক্ষ 
লক্ষ অবৈধ সন্তান, আর তাহাদের নাম দেওয়া হইল “৬/৪: 18159” 1 

ইহাই কি সুব্যবস্থা? এই বিধানই কি হইল কল্যাণকর? ইহাই 
কি হইল নৈতিক জীবনের আদর্শ? তার চেয়ে ইসলাম যে-ব্যবস্থা দিয়াছে, 

তাহা কত সুন্দর! এই অবস্থায় অসহায় নারীরও আশ্রয় মিলে, সমাজও 

ধ্বংস-মুথ হইতে রক্ষা পায়। ইহাই কি ভাল নয়? 
সম্রাট নেপোলিয়নের কথা ভাবুন। রাজনৈতিক কারণে অন্রিক্ার 

রাজকুমারীকে তাহার বিবাহ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কেমন 
করিয়া করিবেন? তিনি যে বিবাহিত! খন বাঁধ্য হইয়া জোসেফিনের 

স্তায় অমন সতীসাধবী স্ত্রী-রত্বকে বিনা কারণে তালাক (:%0:09 ) দিতে 

হইল। গুৃষ্টধর্মে যদ্দি বহুবিবাহের বিধান থাকিত, তবে আর এই. নিঠুর) 
তাঁহাকে দেখাইতে হইত না 



১৭ মুহশ্মদ “মুহন্মদ' ছিলেন কিনা ? 

মানুষের বলিষ্ঠ রূপদানে 

মানুষের বলিষ্ঠ রূপদান হযরতের আর একটি অধদান! হযরতের 
আবির্ভাবের পুবে মানুষ নিঙ্গের সন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণাই পোষণ করিয়া 
আসিশ্েছিল; সে যে কত বড়--কত মহীয়ান, তার শক্তি যে কত ব্যাপক 

এবং অন্তহীন, সে তাহা জানিত ন্া1। মেষের মধ্যে থাকিতে থাকিতে 

সিংহ-শিশু যেমন আত্মপরিচয় ভুলিয়া যায়, মাহষও সেইরূপ নিজের স্বরূপকে 
ভুলিয়া গিয়াছিল। হযরত মুহম্মদ আসিয়া মানুষকে তাহার আত্মরূপ দর্শন 
করাইলেন। তিনি বলিলেন ঃ হে মানুষ, তুমি ছোট নও, তুচ্ছ নও) 
দ্বণ্য নও; অস্পৃশ্তা নও-_তুমি মহান, তুমি শক্তিমান। চন্তর-্থর্ট,। আকাশ- 

বাতাস, মেঘ-বিছ্যুৎ, পর্বত-নদী, তরুলতা সমস্তই তোমার সেবায় নিয়োজিত! 

আল্লাব নীচেই তোমার আসন; তুমি কেন অন্য কাহারও নিকট নতশির 
হইবে? 

মান্নবের ভিতর এতদিন একটা নারীন্থলভ ভীরুতাও লুকাইয়া! ছিল; 
শুধু বিনয়, শুধু নম্রতা, শুধু ক্ষমা, শুধু করুণ! ইত্যাদিই ছিল তাহার বৈশিষ্ট্য । 
সংসাবেব কঠোরতা হইতে সে রহিত তাই দূরে দৃূরে-নিজেকে সবার মধ্যে 
কুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সে করিত ভয় ও সংকোচ। হযরত দিলেন মানুষের 

জীবনের এক অপুর্ব নৃতন ব্যাখ্যা; ভীরু মানুষকে তিনি করিলেন সাহসী। 

হস্তে দিলেন তরবারি, বুকে দিলেন নববল, নয়নে দিলেন নবজ্যোতিঃ, 

প্রাণে দিলেন নব আশা, ক. দিলেন নবভাষা অন্তরে দিলেন আল্লার 

প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও নির্ভরতা । নিঝরের স্বপ্রভংগৈর মতই হইল তাহার 
জীবনেব জাগরণ। ধর্মেকর্মে, প্রেমে-পুণ্যে, জ্ঞানে-গরিমায়,। শৌর্ষে-বীর্ধে 
তাশাব অন্তর-মান্ুষ যখন জাগিয়া উঠিল, তখন ছুবীর বেগে সে ছুটিল সাগর 
পানে! ন্বর্গমর্ত্য আলোড়ন করিয়া ফিরিতে লাগিল সে! পরিপূর্ণ 
জীবনের এই যে পুলক-স্পন্দন, এই যে বিশ্বনিখিলের মধ্যে তাহার শ্রেষ্টত্ব- 
জআ্ঞানস্-ইহ! মানুষের পক্ষে এক মস্তবড় সম্পদ। ্ মহাসম্পদ প্রকৃতপক্ষে 

হুধরতেরই দান। 

যুগসমন্যার সমাধানে 

যুগে যুগে 'মানবসমাজে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, তাহার 
সমাধানের জন্য হযরতই আমাদের একসাত্র ভরসার স্বল। সমস্ত সমস্যার 
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সমাধানই 'তাহার মধ্যে থু'ঁজিয়া পাওয়া যায়। বিশ্বমানবতা, আব্র্জাীয়তা 

নারী-্বাধীনতা, নারীজাতির অধিকার, অস্পৃশ্ততা, জাতিভেদ, ধনিক ও 

শ্রমিক জমন্তা, ুদ-সমস্তা, মুহাজির-সমস্তা, জন্মনিয়্ত্র-সমস্যা, পুঁজিবাদ, 

সমাজতম্্রাদ, বলশেভিকবাদ-_ইত্যাদি সমস্ত যুগরসমশ্তার সমাধানই হযরত 

করিয়া! রাঁখিয়াছেন)। ইহাদের কোন কোনটি জগত গ্রহণ করিয়াছে, 

কোন কোনটি এখনো করে নাই বা করিলেও পুরাপুরি ভাবে করে নাই। 

আর এই নাকরার দরুণই হইতেছে যত অশান্তি আর যত যদ্ধবিগ্রহ। 

ইউরোপের পু*জিবাদ (090161150)কেও ইসলাম জমর্থম করে 

নাই, আবার বলশেভিকবাদকেও সমর্থন কবে নাই। সমস্ত অথ একজন 

লোক জমা করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া দিবে, আর দরিভ্রেবা তাহা হইতে 

বঞ্চিত হইবে, ইসলামে তাহার উপায় নাই; পক্ষাস্তরে প্রত্যেক মানুষের 

সঞ্তি ধন-সম্পদ যে রাজকোষে আনিয়া জড় করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত 

অধিকারকে খর্ব করিতে হুইবে, ইসলামে তাহার বিধানও নাই। ণ' ইসলামের 

'জাকাত' ও 'ওশর, প্রথা ধনিক ও শ্রমিক উভগ্নকেই রক্ষা করিয়াছে ইসলাম 

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুলিয়া দিয়াছে, অক্পৃশ্ততা বর্জন করিয়াছে, দাস- 

প্রথার মৃলোচ্ছেদ করিয়াছে, নারীজাতিকে মধাদা ও অধিকার দিয়াছে, 

বিশ্বমানবতা ও অন্তর্জাতীয়তা কষ্টি করিয়াছে। সমগ্র জগৎ আজ হযরতের 

এই সব আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে । 

জগতে আজ ভাঙাগড়ার যুগ আসিয়াছে; এই যুগসদ্ধির দুয়ারে ঈাড়াইয়া 

আজ শুধু এই কথাই মনে জাগিতেছে £ জগতে যদি কোন নৃতন যুগ (5 

0:5৫) আসে, তবে তাহা হযরত মুহন্মদের আদর্শেই রচনা করিতে হইবে 

অন্যথায় এই হানাহানি, এই রক্তারক্তি থামিবে না- শাস্তি আসিবে না। 

বৈজ্ঞানিক বূগে 

অ'জ আমরা এক নৃতন বৈজ্ঞানিক যুগে আলিয়া পৌছিয়াছি। এ যুগ 

নভোভ্রমণের (599০৫-718৮6) যুগ) রকেট-শিপে চড়িরা বৈজ্ঞানিকের! 

আজ গ্রহে-গ্রহে ভ্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। এই নৃতন বৈজ্ঞানিক 

যুগের অগ্রপত্থিক রূপে আমরা দেখিতে পাই হুযরত মৃহদ্মদাকে। পৌরাণিক 
ডিবি ররতিলিত 

1 এরত্বন্ধে লেখকের “ইসলাম ও কমিউনিজম” পুস্তক ষ্টব্য। এ 



১৭৯ মুহম্মদ “মুহল্মদ' ছিলেন কিনা ? 

কাহিনী নয়, কিংবাস্তথী নয়-_তিহাসিক জত্য রূুপেই সশরীরে তিনি 
“মিরাজ” করিয়াছিলেন। আজ্িকার নভোন্রমণ সেই মিরাজেরই প্রেরণা-দী্ত 
বৈজ্ঞানিক রূপ। কাজেই বলা যাইতে পারে, এযুগের পূধাভাস রসূলুষ্লাই 
জগতাসীকে দিয়া গিয়াছেন। 

বিশ্বের সবশ্রেষ্ঠ সফল মানুষরূপে 

বিশ্বনবীর জীবনকে আমর! নানাদিক হইতে দেখিলাম। আমরা কি 

এখন এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি না যে, জগত্ে যদি কোন জর্বাংগন্ুম্দর 
ও সর্বতোভাবে সফল মহামানব আসিঙ্ন! থাকেন, তবে তিনি হযরত মুহম্মদ? 
মানুষের তিনটি মৌলিক সম্বন্ধ আছেঃ আল্লাব সহিত সম্বন্ধ, মানুষের সহিত 
সম্বন্ধ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সন্বন্ধ। বনুলুল্লাহ, তিনটি সন্বন্ধই পুবাপুরি 
স্থাপন করিতে পাবিয়াছেন, তিন দিক দিয়াই তিনি সফলতা অর্জন করিয়াছেন। 
ধর্ম-জীবনে, কর্ম-জীবনে, ইহজীবনে, প্রজীবনে, দৈহিক জীবনে, আধ্যাত্মিক 

জীব/ন, নাগরিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে, নৈতিক জীবনে, দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক জীবনে, সংস্কাব-সাধনে জাতিগঠনে, রাষ্ট্ররচনায়, জানে, পুণ্য 
প্রেমে, বীরত্বে সংসাহসে, জংযমে, ত্যাগে, মুক্তি-সংগ্রামে, শ্বাবলম্বনে, 

সততায়, সত্যকারিতায়, ন্যায়নিষ্ঠায়। উদারতায়--যে কোন দিক দিয়াই 
দেখি না কেন এমন পরিপূর্ণ আদর্শ মহামানব আর কে আছেন? সর্বদিক 
দিয়া এমন সার্থক জীবনই বা কার? যে জীবনের সাধনার ফলে সমগ্র 

জগতে আজ চিরকল্যাণের উৎস বহিয়া চলিয়াছে,_ধাহার চবণ-পরশে 

মরুসাহারায় ফুল ফুটিয়াছে, বিরান্ মূলুক আবাদ হইযাছে, আলোকে-পুলকে 
হাসিগানে সমগ্র জগৎ মুখরিত হইতেছে, গৃহে গৃহে সুখ-শাস্তির বাতাস 

বহিতেছে, তাহাব জীবন নিশ্চয়ই ধন্ট, তিনি নিশ্চয়ই «বহমতু্লিল আলামিন, 

--তিনি নিশ্চয়ই ত্ষ্টির সর্ব-ষ্ঠ স্গ্টি--তিশি নিশ্চয়ই আমাদের চিবস্তন 

আদর্শ_তিনি নিশ্চয়ই চরম প্রশংসাব যোগা-__তিনি নিশ্চযই মুহম্মদ ( সাল্াল্লাহ 
“আলায়হি অসাল্লাম )। 



পরিচ্ছে £ ১৩ 

হযরতের বছ বিবাহের তাগুপয 

এইবার একটি গুরুতর প্রশ্ন আমাদের সম্মুখ উপস্থিত। হযরত মুহম্মদ 
তেবোটি বিবাহ করিয়া গিয়াছেন, এর ব্যাখ্যা কী? ইহা কি তাহার 

পক্ষে কোন গৌরবের কথা? 
হযরত মৃহন্মদকে ধাহারা একটুও চিনিয়াছেন এবং তাহার প্রতি 

ধাহাদের একটুও শ্রদ্ধা আছে, তাহারা এপ্রক্ন করিবেন না, নিশ্চয়ই | 

বৃদ্ধি কতিপয় খুষ্ট্ান লেখকই হযরতের মহিমাকে এইখানে প্রচগ্ডভাবে 
আঘাত করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন, মুহম্মদ ছিলেন কপট 

(20000566:) ও কামুক (5:991280)7 কামগ্রবৃত্তি তাহার মধ্যে 

অত্যন্ত প্রবল ছিল; তাই অতগুলি বিবাহ করিয়! তিনি তাহার ইন্জিয়- 
লালসা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন। 

হযরতের প্রতি এতবড় নিঠুর আঘাত আর হয় না। সততা, নিষ্ঠা 
ও পবিভ্রতা ধাহার জীবনের ভূষণ; ছলনা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও কপটতাকে 

যিনি সধাপেক্ষা ঘ্বনা করিয়। গিয়াছেন। আদর্শ ও নীতির জন্য যিনি সারা 

জীবন সংগ্রম করিয়া ফিবিয়াছেন, জত্য-প্রচারের জন্য যিনি জীবন পণ 

করিয়া শত দুংখদৈন্ত ও আপদবিপদকে বরণ করিয়াছেন; সাধনা, সংঘম ও 

মিতাচার ছার! ধাহার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তিনি হইবেন কামুক, 
তিনি হইবেন লম্পট, তিনি হইবেন কপট? 

লম্পট ও ও কামুকের স্বভাব আমাদের জানা আছে। যে কামুক বাঁ 

লম্পট প্ররুতির হয়, তাহার মনের গতিও হয় সেইরূপ। লাম্পট্য কখনও 
একা আমে না আরও অনেককে সঙ্গে লইয়া আসে। তাই আমর! দেখিতে 

পাই, যে লম্পট হইবে, সে বিলামী হইবে, মিথ্যাবাদী হইবে, ভোগলিপ্দ্ 
হইবে, অত্যাচারী হইবে, নিষ্ঠুর হইবে, ছলনাময় হইবে, পানাঁসক্ক হইবে, 
চরিঅহীন হইবে, ধর্মবিদুখ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই হযরতফে 
ধাহার! লম্পট বলিবেন, তাহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ভিনি মিগ্যা- 

বাদী ছিলেন, ভোগ-বিলাসী ছিলেন, অত্যাচারী ছিলেন, বাদায়েশ ছিলৈন, 



১৮১ হযরতের বু বিবাহের তৎপর 

ধর্মবিদুখ ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। হধরতের জীবন হুইতে ফেহ এমন 

কোন একটি প্রমাণও দিতে পারিবেন কি? 

লাম্পট্য ও কামুকতাঁ যৌবনের সহচর। কাজেই, হ্যরূত্তের যৌবন- 

কাল ক্ষেমম করিয়া কাটিল, তাহাই আমাদিগকে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। 

সাধারণতঃ ৪* বৎসর বয়স পর্যন্তই মানুষের কামপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে। 

এই সমরট ই মানুষের পাশ্থলনের সময়। কিন্তু হযরতকে আমরা এই 

সময়ে কা বেশে দেখিতে পাই? ২৫ বংসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন 

৪* বংসবের প্রৌটাকে ! একাদিক্রমে দীর্ঘ পচিশ বৎসর ধরিযা তিনি 

এই বহ্গীধসী স্ত্রীর সংগে কাল কাটাইলেন! ৬৫ বংসর বয়সে বিবি খাদিজার 

মৃত্যু হয। হযরতের বয়স তখন ৫০ বৎসর; অতএব জীবনের প্রথম 

৫০ বংস্ব 2তনি কাটাইলেন বিগতযৌবনা এক প্রাঢা নারীর সহিত। ইহাই 

কি লাম্পট্য বা কামুকতার লক্ষণ । তাবপর ৩৫ বংসর বয়স হইতেই 

তিনি হরাগিরিগুহায় কঠোর সাধনায় মগ্ন। ৪* বৎসর বয়সে ফখন 

তিনি নদৃওৎ লাভ করিলেন, তখনও তিনি বাহিরের সকল চিন্তা ভুলিয়। 

সত প্রচাবে ব্যাকুল। গৃহস্থ বিসর্জন দিয়া, শত অত্যাচার ও নিপীড়ন 

সহিয়া মহাপুরুষ চলিয়াছেন সত্যের পতাকা বহশ করিষা! ভোগ-বাসনার 

দিকে দৃষ্টি দিবার তাঁর অবসর কোথায়? তিনি ত তখন আল্লার ধ্যানে তন্ময় ! 

বিবি খাদিজা ছাড়া হযবত আরও ১২টি বিবাহ করিয়াছিলেন । স্ব 

গুলিই বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর, অর্থাৎ ৫১ বৎসর হইতে ৬৩, বংসরের 

মধ্যে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জীবনের শেষ ৯৩ বংসরের মণ 

তাহাব চরিত্রে এই লাম্পট্য ও কামুকতা দৌষ ঘটিয়াছিল! মানুষের 

কামপ্রবত্তি ও ভোগলালদ৷ প্রশমিত হইয়া মান্থুষ ফেবয়সে আরও পরহেন- 

গার ও ইন্দ্রিয়বিমুখ হয়, চরিত্র যখন অধিকতর নির্ষল জ্যোতিদীত হয়, 

ঠিক সেই সময়েই হযরত হইতেছেন লম্পট ও কামুক! এ কথা কি কেহ 

বিশ্বাস করিবেন? ৃ 

বন্তত: হযরতের বনবিবাহের মধ্যে লাম্পট্য নাই, কাপট্য নাই। এক 

সুমহান "আদর্শ ও প্রেরণা ভ্বারা উদ্দ্ হইয়াই তিনি এতগুলি ব্যাহ করিয়া” 

ছিলেন। নিছক মানব-কল্যাণের প্রেরণা ও তাগিদেই তিনি অসময়ে 

এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, আন্ত কোন উদ্দেন্ঠ ইহার মধ্যে ছিল নাঁ। 

নিগ্সের আলোচন। হইতেই তাহা নুস্পষ্ট হইবে। 



বিশ্বনবী ১৮২ 

হয়ত মুহস্ম?দ জীবনে যে-সকল নারীকে বিবাই কররয়াছিলেন, তাহাদের 

ভালিক। এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল। হযরত কোন্ বসে 

কাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাও দেখান হইল £-_ 

(১) খাদিজা (বিধবা) *** *** *** হযরতের বয়স তখন ২৫ বৎসর 
(৯) সংদা (বিধবা) র্ ৫১ রর 

(৩) আয়েষা (কুমারী বালিক1) ৫২ 

(৪) হাফসা (বিধবা) রঃ ৫৪ ৫ 

(৫) জয়নব-বিন্তে-খোজাইম। (বিধবা) ৫৫ ৪ 

(৬) উন্মে সালমা (বিধবা) রঃ ৫৫ ৮ 
ে) জয়নব (জায়েদের পরিত্যক্তা স্ত্রী) ৫৬ 

(৮) জোয়ায়েবা ( বিধবা, বনিমুস্তালিক গোত্র ) » ৫৬ ্ 
(৯) রায়হান! ( ইহুদিনী, বিধবা ) ৫৭ টু 

(১*) মেরী ( খুষ্টান, উপহ্ৃতা, বিধবা ) ৫৭ র্ 

(১৯) সক্ষিঘনা (কিনানার স্ত্রী, বিধবা, ইহুদিবী ) » ৫৮ 

(১২) উম্মে হাবিবা ( আবুস্ফিয়ানেব কন্যা, বিধবা ) ৫৮ 
(১৩) মায়মুনা (বিধবা! ) রী ৫৯ 

এই তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইতেছে, মাত্র একজন ছাডা অবশিষ্ট সকলেই 

ছিলেন বিধবা । কাজেই একথা নিশ্চয়ই যে, এই বিধাহগুলিব কারণ 

আর যাই হউক, কামুকতা নয় । 
পূর্বে 'বলিয়া আসিয়াছি, হযরত ছিলেন আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। 

নিজের জীবন, সাহাবীদের জীবন এবং স্ত্ীপুত্রপরিজনবর্গের জীবনের 

মধ্যে তিনি আমাদের জন্য সমস্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন 

আদর্শ স্থাপনের জন্য তাহাকে বিভিররূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। 

বিবাহ ব্যপারেও তাই। বিভিন্ন আদর্শ স্থাপনে জন্যই হযরত এতগুলি 

বিবাহ করিয়াছিলেন। সে আদর্শগুলি এই £ 

(১) নারীত্বের মর্ধাদ। দান: হযরতের সময় নারীত্বের কোনই 
ধর্যাদা ছিলনা । যখন খুশি বিবাহ করা যাইত; যখন খুশি, ঘাহাকে 
খুশি তালাক দেওয়া যাইত। বিধবাদিগের ছুর্গতিই ছিল সবচেয়ে বেশী। 
তাহাদিগকে কেহ বিবাহ করিতেও চাইত না, ভক্রভাবে বাঁচিয়া থাকিতেও 

গলিত নাঁ। মহানগুভব হযরত তাই এই শ্রেণীর বিধবা*নারীকে বিবাহ করিম 



১৮৩ হযরতের বনুবিবাহের তাৎপর্ধ 

এবং চিরদিন তাহাদিগকে সমানভাবে স্ত্রীর অধিকার দিয়া আরববাসীছিগের 
সম্থখে মন্থয্যত্বের একট] উন্নত আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সওদা, 
জয়নব-বিন্তেখোজাইমা ও উদ্মে সালমাকে এই কারণেই তিনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন । 

(২) প্রেমের বিস্তার ঃ মানুষের প্রতি প্রেম ছিল হযরতের অপরিসীম । 
এত যে আঘাত এত যে লাঞ্ছনা, এত যে বেদনা তিনি পাইয়াছেন মানুষের 
হাতে, তবু কোনদিন কাহাকেও তিনি অভিশাপ দেন নাই বা কাহারও 
ধ্বংস কামনা করেন নাই। তিনি জানিতেন, মান্য না বুঝিম্না তাহাকে 
আঘাত হানিতেছে। আল্লার নিকট শক্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ত 
দুরের কথা, পাছে অত্যাচারী জালিমদিগের উপর আল্লার অভিশাপ নামিয়া 
আসে, এই ভয়ে মহাপুরুষ ছিলেন সদ! শংকিত। সব সময়ে তিনি তাই 
প্রার্থম করিতেন £ “হে আল্লাহ, এই মূঢ় পতত্রান্তদিগকে ক্ষমা কর। 
ইহারা না বুঝিয়া আমাকে আঘাত দিতেছে» প্রয়োজনের তাগিদে বিধর্মী- 
দিগের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহ! আত্মরক্ষামূলক, 
সংহারমূলক নয়ঃ সংশোধনমূলক (০০:5০), প্রতিহিংসামূলক, 

(৮151০0৮০) নয়। কোরেশ, ইহুদী, বেছুইন, খৃষ্টান, পারসিক--কাহারও 

প্রতিই তাহার কোন জাতক্রোধ ছিল না। যে-মুহুর্তে তাহারা বশ্যতা 
স্বীকার করিয়াছে ব৷ শাস্তির প্রস্তাব করিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তিনি অন্্ত্যাগ 
করিয়াছেন) সেই মুহুর্তেই তিনি তাহাদিগকে আপন বুকে টানিয়া লইয়াছেন। 

বিধর্মীদিগের সহিত শাস্তিতে বাস করাই ছিল তীহার প্রধান লক্ষ্য। অতি- 
বড় শত্রর জন্যও যে তাহার অস্তরে করুণা ওপ্রেম সঞ্চিত হইয়া আছে, এ কথা 
কার্ধতঃ গ্রমাণ করিবার জন্য হযরতকে কয়েকটি বিবাহ করিতে হইয়াছিল, 
ইহার ফলে শক্রদিগের অন্তর্পোক তিনি অলক্ষ্যে জয় করিয়া লইয়াছিলেন ? 
উদ্মেহাবিবা (আবুস্থফিয়ানের কন্া! ), মায়মূনা' (বীরবর থালিদের খালা), 
জোয়ায়ের ( বনি-মুস্তালিক নামক বেছুইন গোছের কন্তা )_-ইহাদিগকে 

হযরত এই কারণেই বিধষাহ করিম্াছিলেন। এই তিনটি বিবাহের ফলেই 
কোরেশ ও অন্তান্ত গোত্রের লোকের! হযরতকে আত্মীক ও বন্ধু মনে করিতে 

পারিয়াছিল এবং হুষরতের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবন্তিত হইয়া 
গিয়াছিল। উদ্মে হাবিবাকে বিবাহ করায় তিনি আবুহুফিপ্ননিকে জয় 
করিয়াছিলেন, বৃদ্ধা মায়মূনাকে বিবাহ করায় তিনি খালিদকে পাইয়াছিলেন 
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জেখায়েরাঁকে বিবাহ কলাম তিনি বনি-সুস্তালিক ও অন্তান্ত গোঞ্জকে পাইয়া 
ছিলেন। এইরপেই মন্কা-বিজয়ের পথ তাহার সহজ ও দুগম হইয়! 
গিয়াছিল। সন্মান দিয়া) প্রেম দিগ্লা। কোন জ্ঞানী হুষমনকে শ্রমন ভাবে 

জয় করিবার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখি নাই। মনুত্তত্বের কত বড় আদর্শ 
এইখানে ! 

হযরত বলিয়াছেন : ্বিবাহ-সন্বন্ধই অন্ঠান্ত সবকিছু অপেক্ষা 

মান্ধষের মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি করে!” এই নীতি তিনি কার্ততও দেপাইয়। 
গিয়্াছেন। শুধু মৌধিক ভালোবাসা দেখাইয়া, শুধু ক্ষমা ও করুণা করিয়া 
তিনি শক্রদিগকে জন্ম করেন নাই, রক্তের সন্বদ্ধ স্থাপন করিয়া তিনি সকলকে 

আপনার করিয্বা লইয়াছেন। এই বিরাট মনুস্যত্ব ও মহানুভবতার তুলনান়্ 
তাহার বহুবিবাহের কল্পিত দোষক্রটি দ্াভাইতে পারে কি? 

(৩) বিভিষ্ন ধর্মাবলম্বীপ্দিগের কন্ত। গ্রহণের আদর্শ স্ছাপন £ 
হযরত তাহার অস্তরূর্টি দিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুসলমানদ্দিগকে পারা 

জগতে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং নানাজাতীক্ম লোকের সংস্পর্শে আসিতে 
হইবে; কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের ভ্রীলোককে বিবাহ করা যাদব 

কিনা, এ-প্রশ্ন একদিন জাগিবেই। ইহার আদর্শ দেখানো হযরতের পক্ষে 

তাই ছিল অপরিহার্য। অবশ্ত ইসলাম বিধান দিয়াছে যে, যাহারা «*আহলে- 

কিতাব ( অর্থাৎ যাহাদের নিকট কোন এঁশীগ্রন্থ নাধিল হইয়াছে ) তাহাদের 

সহিত মুসলমানগ্িগের বিবাহ-শাদী চলিতে পারে। কিন্তু শুধু বিধান দিয় 
রাখিলেই হয় না, বাস্তব আদর্শও দেখান চাই। এই কারণেই হযরতকে 
ইহুদী ও খুষ্টানদিগের মধ্য হইতে বিবাহ করিতে হইয়াছে। মেরী (খৃষ্টান ) 

এবং সফিয়া ৬ রায়হানা ( ইন্ুদী ) এই পর্যায়ভূক্ত। ইহাদিগকে বিবাহ 

করিয়া হযরত খুষ্টান ও ইহ্দী জাতির প্রতি আপন হ্বদয় উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়ছেন ; হযরত যে ইহুদী, খুষ্টান অথবা অন্যান্য এশীগ্রন্থপ্রাণ্ জাতিকে 

ঘুণা করেন না, তাহাদিগকেও যে তিনি ভালোবাসেন-_-এই তিনটি বিবাহ 

দ্বারা তিনি তাহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পাঠক দেধিয়াছেন, মেরী, 
সফষিষ্না বা রায়ছানা কেহই হযরতের অন্তান্ত স্ত্রী অপেক্ষ! মর্যাদায় কোন 
অংশে কম ছিলেন ন!। হুঘরতের পুত্র ইব্রাহিম এই মেরীর গর্ভেই জগ্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেড় বৎসর বয়সে ইব্রাহিম যখন মারা যান, তখন 
হযরতের সে কী আকুল শোকোচ্ছাস! যৃসলমানগণ ঠিক প্রই.. আগর্শ 
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আজও বজায় বাখিয়া৷ চলিয়াছে; হযরতের অন্থকরণে হিন্দু, খুষ্টান ইহ 
বাক্সন্য যে-কোন জাতির নারীকে শরীত্ঘতের বিধান অনুসারে বিবাহ করিতে 
তাহাদের কোন বাধা নাই। 

(8) পরিজনবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাপ্থাপন $ হমরতের পরিবার 
বর্গকে “আহলে-বায়েত বলে। আবুঘকর, ওমর, আলি ও ওসমান-_ 

ইসলামের এই প্রথম খলিফ! চতুইয় 'আহলে-বারেতে'র অন্ততুক্ত। হযরত 
এই চারিজন খলিকাকে রক্তের সন্বন্ধে দ্বারা বীধিয়া রাখিস্াছিলেন। হয় 

কন্তা দিয়া, না হয় কন্তা গ্রহণ করিয়া হযরত এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া 

ছিলেন। আবুবকরের কন্তা এবং ওমরের কন্ঠাকে তিনি স্ত্রীরপে নিজে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর আলি ও ওসমানকে আপন কন্তা দান করিয়া 

ছিলেন । আয়েষ। এবং হাক সাকে বিবাহ করিবার গুঢ় কারণ ইহাই। 

(৫) অনুয়োধরক্ষাঃ অনেক স্ত্রীলোক নিজেরা ইচ্ছা করিয়া 
পয়গন্বরের সহ্ধর্ষিণী হইবার জন্য লালাফ্িত ছিলেন। তাহারা ইহকাল ও 

পরকালে হযরতের সাহচর্ষে কাল কাঁটাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কাজেই 

বিবাহবদ্ধন দ্বারাই তাহাদিগকে হুধরত নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। কোন 
কোন সাহাৰাও নিজেদের কন্যা বা ভগিনীকে দিয়া হযবতের সহিত 

আত্মীযতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কারণেও হযরতকে ২১টি 

বিবাহ করিতে হইয়াছিল। বিবি সওদা, জয়নব, ও মায়মুনা এই পধায়তুক্ত। 

স্রীদিগের কেহ কেহ নিজেদের বারী' (পাল) ত্যাগ £করিযাও গ্ুধু 

পত্থীত্বের সন্বন্ধটুকুর জন্যই হযরতের স্ত্রী হইয়াছিলেন। বিবি সওদা বিবি 
আয়েমার অনুকূলে তাঁছার বারী পরিত্যাগ করিয্বাছিলেন। 

(৬) আবর্শের পুর্ণতা সম্পাদন 2 পূর্বেই বলিয়াছি, হযরত ছিলেন 
আমাদের পরিপুর্ণ আদর্শ। আমাদের জীবনে যত কিছু সমস্তা দেখা দিতে পারে, 

সবগুলিরই পুর্বধারণা করিয়! তাহাদের সমাধান বা! তাহাব ইংগিত তিনি 
আমাদের জন্য রাখিয়া! গিয়াছেন--শুধু আদেশ-নিষেধ দ্বারা নয়, বাস্তব 

আৰর্শ ত্বারা। আদর্শের পরিপুর্ণতার খাতিরেই তাই তাহাকে এতগুলি 
বিভিল্ন প্রকৃতির নারীকে বিবাহ করিতে হইয়্াছিল। এক স্ত্রীর ছার! 
বিভিন্ন আদর্শ দেখান কিরূপে জন্তব হইত? তিনি যদিশুধু খাদিজাকে বিবাহ 
করিয়াই ক্ষান্ত হ₹ইতেন, তবে আমরা কুমারী স্ত্রীর সহিত স্থার্মীর ব্যবহার 
কিরূপ হইরে, জানিতে পারিতাম না) যদি শুধু কুমারী আয়েযাকেই 
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বিবাহ করিতেন, তবে বিধবা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার কিরূপ 

হইবে, জানিতে পারিতাম না। শুধু যদি স্বগোত্র ঝা ন্বধর্মাবলম্বীদিগের- 
কন্যাকেই বিবাহ করিতেন, তবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগফে বিবাহ করা যায়' 

কিনা! এবং তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, জানিতে পারিতাম 

ন। শুধু যদি সন্্াত্ত বংশ হইতেই বিবাহ করিতেন, তবে ক্রীতদাসীকে 

যে বিবাহ করা যায় বা সেও যে সন্তাস্ত ঘরের ঘরণী হইতে পারে, এ 

আদর্শ আমরা পাইতাম ন]1। শুধু যদি সম্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ করিতেন, 
তবে বজ্ধযানারীর মনের খবর আমরা পাইতাম না। স্বামী-স্ত্রীর বিভিন্ন 

চিত্ত দেখাইব্ার জন্যই এবং বিভিন্ন নারীগ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়া 
তুলিবার জন্যই হযরত বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন অবস্থার নারীদিগকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। এক জীবনে সমস্ত আদর্শ স্বপ্ন ও পরিকল্পন! 

দেখাইতে গিয়াই হুযরতকে বিচিত্র ধরণের একাধিক নারীকে স্ত্রীরপে গ্রহণ 

করিতে হইয়াছে। 

(৭) কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন £ মৌখিক সন্বন্ধকে ইসলাম স্বীকার 
করে না। কিন্তু হযরতের সময়ে এপ্রথ। আরবে বিদ্যমান ছিল। অনেকেই 

পিতা, ভ্রাতা, ধর্ম-মা, ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতাইয়া বিবাহ শাদী ব্যাপারে অনেক 

কুসংস্কারের কৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই কুপ্রধথার উচ্ছেদ সাধনের 
জন্য হ্যরত.তাহার পালিত পুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ) 

তালাক-দেওয়া স্ত্রীলোককে সেকালে কেহ বিবাহ করিতেও চাহিত না। 

বিবাহ করিলেও ইসলামি প্রথান্ুসারে কিরূপ করিয়া করিতে হইবে, তাহা 

প্রদর্শন করার প্রয়োজন হইয়াছিল । বিবি জয়নবের ধারা এই উদেস্ঠ 

সাধিত হুইয়াছিল। 
এ সন্বদ্ধে আল্লাহ কি বলিতেছেন, দেখুন £ 

“কিন্ত জায়েদ যখন তাহাকে (জয়নবকে ) পরিত্যাগ করিল, তখন 

আমরা তাহাকে তোমার শ্ত্রীবপে দান করিলাম, যাহাতে পালিত 

পুত্রের স্ত্রী সত্বন্ধে বিশ্বাসীদিগের মনে কোনরূপ খটকা না লাগে!” 
(৩৩ £ ৩৭ )। 

এই বন্বন্ধেই আল্লাহ্. বলিতেছেন £ 
প্রহ্ছুলকে যাহা করিতে আদেশ দিয়াছি, তাহা করিলে কোনই, অন্যান 
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ক্রীতদাসী, নিংসহায়া বিধবা, ভিন্নধর্মাবলদ্বী নারী- ইতাদিকে 

্ত্ীরপে গ্রহণ করিলে কিভাবে তাহাদের সহিত ঘর-সংসার করিতে হয়, 

অথবা তাহাদিগকে কিরূপভাবে ব্যবছার করিতে হয়, তাহার আদর্শও 
আমরা পাই অন্ঠান্য স্ত্রীদিগের মারফৎ। কাজেই বলা যাইতে পারে, 

হযরতের শ্ত্রী-সংখ্যা ১৩ হইলেও ধ্যানতঃ তাহারা সংখ্যায় এক। ১৩ জনকে 

মিলাইয়৷ যে নারীমৃন্তি, হযরত ছিলেন তাহারই স্বামী। এক স্ত্রী বিবাহ 
করিলে এসব আদর্শ আমরা কোথায় পাইতাম? 

সপত্বীদিগের সহিত স্ত্রীরা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, অথবা 
একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিলে স্থামীন্ত্রীর পরস্পর কর্তব্ই বা কিরূপ হইবে, 
সে আদর্শ স্থাপনও এতগুলি বিবাহের অন্যতম কারণ । 

(৮) আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন : এক-বিবাহ দাম্পত্য জীবনের 
আদর্শ বটে, অন্দেহ নাই। কিন্তু বছু-বিবাহ যে সর্বদা নিন্দনীয়, তাহাও 
নয়। বহু-বিবাহের মধ্যেও একট! বিরাট মহত্ব লুকাইয্সা আছে। এক- 
বিবাহের মধ্যে আছে খানিকটা স্বার্থপরতা ও মানসিক সংকীর্ণতা। আমার 
ত্র] আমি এবং আমাদের ছুই জনের পুত্রকন্7- এই জংকীর্ণ গণী-হ্টিই 
হইতেছে এক-বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেস্তা। একন্ভ্রীকে লইয়া পুরুষের 
অন্তরের বহু মহছুত্বি তাই খেলা করিতে পারে না। প্রেম কোন নির্দিষ্ট 
পাত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহা সংকীর্ণ হইয়া আসে; সে প্রেম মানুষকে 
অস্তমু্ধীন করিয়া তুলে, বহিমুর্থীন করে না; ভোগী করিয়া তুলে, ত্যাগী 

করে না। নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার মধ্যেই হইতেছে প্রেমের চরম 
সার্থকতা! একাধিক স্ত্রী হইলে মানুষের দাত্রিতব ও কর্তব্যবোধ বাড়িয়া 

যায়। কর্তব্য এবং দায়িত্ব যেখানে বন্ুমুখীন হয়, সেইখানেই হক্ন মানুষের 

সত্যিকার পরীক্ষা। একাধিক স্ত্রী থাকিলে পুরুষ এই পরীক্ষার সম্মুখান 
হয়। সকল পত্বীর প্রতি বা সকল সন্তানের প্রতি সে তুল্যরূপে তাহার 
কর্তব্য পালন করিতেছে কিনা, একথা! তখন তাহাকে ভাবিতে হয়। 

বছর মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া ঘাতপ্রতিধাতের মধ্য দিয়া সে তখন 
আত্মোপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়। পক্ষাস্তরে পত়ীদিগের অন্তরের বন্ধ 

সু বৃত্তিরও জাগরণ হইতে পারে। একক জী আত্মসর্বন্ধ হয়, কেমন 
করিয়া পরের জন্য কিছুটা! ত্যাগ করিতে হয়, দে তাহা জানে না। কিন্তু 
সপত্বীর মধ্যে বাস করিলে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত না হইয়া পারে না। যে- 
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ভাগ ডাহাকে করিতে হল) বে-বধনা জন্থাকে সহ্িতে ছম, তাহ! একদিক 
দিবা! পীড়া্ায়ক হইলেও উহ্থাই তাহার ধস্তপ্নের জছত্বকে জাগাইনা তুলে। 
সপত্বীনিগর মধ্যে সচয়াচর যে পরম্পরেক়্ প্রতি ঈর্ষা দেখিতে পাওয়া যায, 
তাহা কোন নারীর পঞ্চ্ষ গৌরবের কথা নক স্বামীর যখাদর্যগ্ব একা 
অধিকাঞপ্ধ করিতে পারিলাম না, সঘ নুখ-সম্পদ এক ভোগ করিতে পারিলাম 

না, এই চিন্তা ও মনোনৃত্তি মান্থধকে কখনও বড করে না। সতীনের প্রতি 
এবং সতীনের সন্তান-সম্ততির প্রতি যেশ্শ্রী প্রেম ও ন্নেহ-মঘতা দেখাইতে 

পারে, তার অন্তঃকরণ মহৎ না হইয়াই ঘায় না। এরূপ নারীক্ষে েখানেই 

পাইবেন, সেখানেই দেখিবেন তিনি মহীয়সী । হযরত মুহম্মদ বিচিজ্ঞ 

ধবণের বহু স্ত্রীর মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের এই দিকটা উচ্জলরূপে পরিশ্ফুট 

করিয়। তুলিয়াছেন। মহানহ্ুভৰতা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা, উদারতা, 
কর্তব্যপরায়ণতাঁ, মানব-প্রেম প্রতৃতি নানা গুণের দৃষ্টান্ত তাহার এই বনু 
বিবাহের মধ্য দিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি। 

পরিশেষে আর এফটি কথ। বিশেষ ভাকে আমার্দের বিবেচনা করিতে 

হইবে। এক-বিবাহু (10075085775 ) যে সর্বন্ই দীাম্পত্য-জীবনের 

আদর্শ এবং বছ-বিবাহ (60198908% ) যে মানব-সমাজের অকল্যাণকর, 

এফথাই বা কে বলিল? একটা মিথ্যা, অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞামিক 

নীদভকোধের উপর ীড়াইয়া বহু-বিবাছকে সর্ধধা! নিন্দা করা আমাদের 

উচিত নম্ব। ইউবোপীয় সমাজতত্ববিদ এবং যৌনবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিরা 

রলিতেছেন £ এক-বিবাহ স্বাভাবিক ও বিজ্ঞান-সন্মত নয় £ মানব জীবনে 

ব্ছ-বিবাহের প্রয়োজন রহিয়্াছে। এক বিবাহ সর্ব অবস্থায় দ্লাম্পত্য 

জীবনের আদর্শ হইতে পারে না। এক-বিবাহ বহু মানুষের ব্যক্তিগত 

ও পারিবান্বিক জীবনকে তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়াছে এবং বহু দুর্নীতির 
গ্রায় দিয়াছে । এক-বিধাহ যে-সমাজের বা যে-জাতির আদর্শ, অথবা বছ- 
বিবাহ যেখানে আইনত; নিষিদ্ধ, লেখানে নরনারীর টনতিক চরিশ্র অত্যন্ত 

শিবিল। আইনের ভগ্গে পুরুষের] প্রকান্থে সেখানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ 

করে না বটে, কিগ্ত গোপনে গোপনে তাছার! বৃহ উপপত্বী রক্ষা করে এবং 
আম্যান্য বহু ছুর্নীতির প্রশ্রয় দেগ্গ। সেক্ষেত্রে বহু-বিধাহই নৈতিক ধবংল 
হইতে নরদারীকে রক্ষণ করে । 

যে যে দেশে বাধে যে সমান্জে এক-বিষারহর প্রচলন রহিয়াছে দন 
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সূহমূ্ছ বিবাহ-বিচ্ছেদে, ভ্রুণ হত্যা এবং অন্তান্ত শতগ্রকারের যৌন-বিভ্রাটে 
অমাজ-জীবন বিড়দ্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। ইংলও, ফ্রান্স, রাশিয়া, 
আমেরিকা--কোথাও দাম্পত্য জীবন আদর্শ নর়। কুমারী জননীর সংখ্যা 

সেখানে অত্যন্ত প্রবল। মানব জাতির স্বাভাধিক যৌন-চেতর্ার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া দূরবর্শী হঘরত মূহল্মদ স্থান কাল পাত্র ভেদে বহু-বিবাহের 
বিধান দিয়া নারী-জাতিরও কি কল্যাণ সাধন করেন নাই? বহুবিবাহ 
না থাকিলে নারীর দুর্গতির সীমা থাকিত না রক্ষিতা" বা গপতিতা' 

অবস্থায় কি নারী-জাতির সম্মান বাড়িত? এক্ষেত্রে রন্থুলুল্লাহ্ বহ-বিবাহের 
বিধান দিয় নিশ্চয়ই জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । বর্তমানে 
পুরুষেরা যাহাতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে না পারে, সেজন্য নারীদের 

তরফ হইতে কোন কোন স্থানে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । কিন্ত 

এক-বিবাহের আন্দোলন নারীদের পক্ষে সর্বধা কল্যাণপ্রদত্ত নম, সমর্থন 

যোগ্যও নয়। বছু-বিবাছের প্রকাশ্ব দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলে তাহার 

অবশ্যন্তাবী প্রতিক্রিয়! স্বরূপ অবৈধ প্রেম ও অনাগারের গুপ্ত দুয়ার খুলিয়া! 
যাইবে । ছুইটির মধ্যে প্রথমটিই কি শ্রেয়: ও বরণীয় নহে? 



পরিচ্ছেদ ; ১৪ 

মুহম্মদ “আহ মদ' ছিলেন কিন 

এইবার আমরা হযরত মুহম্মদকে "আহমদ" রূপে দেখিব, অর্থাৎ তিনি আল্লার 
চরম পরিচয়দাত। ছিলেন কিনা, পরীক্ষা করিব। 

আল্লার প্রকৃত পরিচয় মানুষের পক্ষে অপরিহার্য । আল্লাহ কে, তাহার 

স্বূপ কী, গুণাবলী কী, ইত্যাদি বিষয় না জানিলে মানুষের জীবনের লক্ষ্য, 

পরিণতি ও কর্তব্য স্থন্ধে কোনই চেতন আমিতে পারে না। 

কিন্ত হুষরত মৃহ্মদ আল্লার কী পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন-না- 

দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে তাহার পূর্বব্তাঁ অন্যান্ত মহাপুরুষগণ 
আল্লাহ্ সমন্ধে কী ধারণা পোষণ করিয়া গিয়াছেন অথবা অন্যান্য ধর্ে 

আল্লার কী পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, জানা! দরকার। আমরা অতি সংক্ষেপে 
তাহাই আগে আলোচন1 করিব । 

আলোচনার প্রারভ্েই বলিয়া রাখা ভালো £ বিশ্তদ্ধ একত্ববাদের আলোকেই 

আমরা আল্লার ব্বরূপ-নির্ণয়ের প্রয়াস পাইব। আল্লাহ্ যে আছেন এবং 

তিনি যে এক এবং অদ্বিতীয়, এ.কথা স্বতঃসিদ্ধভাবেই আমাদিগকে মানিয়া 

লইতে হইবে। আল্লাহ্ আছেন কি নাই, তিনি এক কি বহ-এসব প্রশ্নের 
আর নূতন করিযা আমর! মীমাংসা করিব না। কোন ধর্মে আল্লার একত্ব 
সবাপেক্ষা সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আল্লাহ, মানুষ এবং বিশ্বজগৎ__ 

ইছাদের পরস্পরের মধ্যে কাহার কোন্ সম্বন্ধ, ইহাই হইবে আমাদের এই 
আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। 

হিম্ুধ্মে ঈশ্বরতত্ব 

সর্বপ্রথমেই হিন্দুধর্মের আলোচনা করা যাউক। 

হিনদুদিগের প্রধান ধর্মশান্্র বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ও গীতা 

বেদে অতি প্রাচীন গ্রম্থ। বে? চারিটি : খথেদ, বজুর্বে, সামবেদ, 
'অধর্বরেদ | বেদই আদিম গ্রন্থ, ইহার পরিণতি উপনিষদ বা! ব্দাস্ত। 

্র্থামই, বেদের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। বেদযে ঈশ্বরের একস 



১৯১ মুহম্মদ “আহ.মদ' ছিলেন কি না 

শ্বীকার করিয়াছে একথা! বলা কঠিন। বেদের ধর্ম বহুদেববাদ। * 

প্রান্কৃতিক দৃশ্ঠাবলী দেখিয়া খধিগণ তাহাদিগকে দেবতাজানে পুজা করিতেন। 

ইন্দ্র অরুণ মিত্র, অগ্নি, সবিতা, বিষু, আদিত্য, পুযা, খত, বায়ু? কু, 

মরু বেন, জরম্বতী, উধা, দ্যাবাপৃথিবী, গো, অশ্ব, মণ্্ুক ইত্যাদিই ছিল 

বৈদিক যুগের আরাধ্য দেবতা । আর্ধধধিরা এই সব দেবতাদিগের উদ্দেস্ে 

স্তোব্রপাঠ করিয়া হোমান্সিতে সোমরস আঁহুতি দিতেন। বেদে প্রধান 

দেবতার সংখ্যা ৩৩। 
বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্ুই হুইভেছেন প্রধান। ইন্দ্রের স্বরূপ 

বা পরিচয় বেদে নিয়লিখিতভাবে আছে ঃ 

*ইন্্র অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতা ।- ইন্দ্রের বর্ণ, কেশ, শ্রাশ্রু, রখ, অস্ত 

সবই হরিৎ বা পিংগলবর্ণ ( ১০৯৬), তাহার দুই দীর্ঘ হাত, তাহার 

অস্ত্র বস (৮/৬৬৭, ১১), ধনুর্বাণ, অংকুধশ (৮১৭১০ )) ইন্দ্রের জন্ম 

আছে, জনয়িতা ও জনযিত্রী আছে। (১/১২৮১২) খখেদে গোটা! 

দুই স্থক্তে (৩।৪৮, ৪1১৮) তাহার জন্মের বিবরণ আছে। তিনি মাতৃগর্ভে 

খাফিয়াই মাতার পার ভেদ করিয়া জন্স লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; 

জন্মিয়াই তিনি আকাশকে উজ্জ্বল করেন (৩1৪৪৪) ও সর্ষের রথচক্র 

নিক্ষেপ করেন (১/১৩০।৯), তিনি জল্মাবধিই যোদ্ধা ( ৩৫১1৮ ৫১০1৫, ) 

তাহার জন্মসময়ে ভয়ে পর্বহ, আকাশ, পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল 

এবং দেবগণ ভীত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রেব জন্ম সময়ে গাভিগণ ( মেঘ ) 

রব করে। ইন্দ্র গাভী-মাতার বৎস--তিনি গৃষ্টির পুত্র গার 

(১০১৯১২)। তাহার মাতার নাম নিষ্টিগ্রী। তাহার পিতা অদিতি ।-_- 

তিনি দ্যাবা পৃথিবীর পুত্র ও জনক ছুইই (১০৫৪1৩)। তাহার পিতা 

দৌ ও তষ্টা। অগ্নি ওপৃষা তাহার ভ্রাতা। তাহার স্ত্রীর নাম ইন্দ্রানী ও 

শচী_ সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই অত্যধিক সোমাসক্ত ও সোমপায়ী। -- 

ইন্দ্র ২০টি বুধের মাংস ও ৩**টা মহিষের মাংস ভক্ষণ করেন। 

€ ১০২৩ 7 ১২৯ 7২৭)” _-(বেবাণী £ ৬৭--৭৪ পৃষ্ঠা) 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, বেদে আমরা একেস্বরবাদ খুঁজিয়া 

পাইতেছি না। অবশ্ত বেদের কোন ফোন স্থক্তে *শুদ্ম অপাপবিদ্বম'ঃ 
ঠ 

*বেদের ধর যে “্বহবাদ”' তাহ! পূর্বেই বলা হইগ্নাছে। 



বিশ্বনবী ১৯২ 

'অবাওযানসগোচরম ইত্যাদি শব্দের উদ্লেখ আছে। ইহা দ্বারা মনে 
হয় সেই চিরজ্যোতির্মপ্ধের দীষ্তিরেখা কোন কোন সময়ে কোন কোন ষুনি- 

খ্বধির খস্তল্পোকে প্রতিভাত হইয়াছিল, তৰে সেই পরম একের দুষ্পষ্ট 
ও পরিচ্ছন্ন ধারণা তখনও তাহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দৃষ্টি 

ঠাহাদের স্ষ্টিতে নিবদ্ধ ছিল) স্ষ্টির অন্তরালে কে আছে, সে রহস্ত হয়ত 

স্তাহারা তখনও সম্যকরূপে ভেদ করিতে সক্ষম হন নাই। 

পুরাণ 

বেদেই যখন ঈশ্বরের একত্ব বিরল, তখন পুবাণে ত নাই-ই, কারণ 
পুরাণ শুধু দেবদেবীর কাহিনীতেই পরিপূর্ণ । 

যড়দর্শন 

এইবার হিন্দুদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক ! 

হিন্দুদর্শন ছয়ভাগে বিভক্ত £ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব- 

মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা ব্দোস্ত। ন্যার-দর্শনের প্রণেতা, গৌতম, 
বৈশেষিক-দর্শনের প্রণেতা কনাদ, সাংখ্য-দর্শনের প্রণেতা কপিল, পাতঞ্জলের 

প্রণেতা পাতঞ্জলি, পুর্বমীমাংসার প্রণেতা জৈমিনী এবং উত্তর-মীমাংসা বা! 
বেদাস্তের প্রণেতা বাধরায়ণ বা ব্যাস । 

হিন্দুদর্শনের গোডার কথাই হইতেছে ছুঃখবাদ। সংসার ছুঃখের 

আলয়, এখানে প্রকৃত স্বুখ নাই, এই ছুঃখ হইতে মানুষ কিরূপে মুক্তিলাভ 
করিতে পারে-_-এই তন্বই যড়দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের 

বিষয়, এক বেদাস্তদর্শন ছাডা অন্য পাঁচটি দর্শনেই এই ছুঃখনাশের প্রণালীব 

সহিত ঈশ্বরের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্তিতপ্রবর 
হীরেজ্্রনাথ দত্ত এ সম্বন্ধে কী বলিতেছেন দেখুন £ 

প্র্শন-শ্ান্ত্রেরে আলোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই ঘে, এক 

উত্তর-নীমাংলা ব! বেদাস্ত-দর্শন ভিন্ন ক্বগ্যান্ত দর্শনের উদ্ভাবিত ছুঃখ- 

হানিক্স প্রণালীর সিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নহে। সাংখ্য ও 
পুর্ব-মীমাংসায় ত ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হইয্বাছেন; শ্তা় ও বৈশেষিক-. 
দর্শন ঈশ্বরের প্রতিপা্দন করিয়াচ্ছেম হটে, কিন্তু তাহাদেনর .. উপদিষ্ট 
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উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কোনরখ অম্পর্ক নাই। পাতঙ্জল-র্শন যদিও 
ঈশ্বরকে যোগগ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, কিন্ত মে দর্শনে 
ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরই বোস্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য 
বটেন, তথাপি বেদান্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে পরতে? 
অল্প নহে।” _-(গীততায় ঈশ্বরবাদ, ৭-৪ পৃষ্ঠা) 
কোন্ দর্শনের কী মত দেখা যাউক £ 

ন্যায়দর্শনের মতে তত্বজ্ঞা নলাভই হইতেছে মোক্ষলাভের উপায়। 
কিন্তু কিষের তবজ্ঞান? ঈশ্বর সন্বস্বীয় তত্বজান? না! প্রমাণ, 

প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টাস্ত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি যোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান 
জন্মিলেই দুঃধের নিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ হুইতে পারে। বল! বাছুল্য; 
এই যোড়শ বস্ত্র মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না 
থাকুন, তাহাতে ন্যায়-দশনের কিছুই যায আসে না। ঈশ্বরকে অবলম্বন 
না করিয়াই মানুষের মুক্তিলাভ হইতে পারে। 

বৈশেধিক-দর্শনের মতেও মুক্তির উপায় এই তত্বজ্ঞান। দ্রব্য, গুণ, 
কর্ষ, সামান্য, বিশেষ ও জমবায় - এই ছয় বস্তবর স্বাধর্মা ও বৈধর্ম-জান 
জন্সিলেই মানুষ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। 

বৈশেধিক-দর্শন ঈশ্বরের অন্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে নাই বটে, 

কিন্ত ঈশ্বরের স্থান সেখানে মুখ্য নহে--গৌদ। বৈশেষিক-দর্শনকার 
নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির জন্য ষে প্রণালীর নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যঙ্ল। ঈশ্বর থাকুন বানা থাকুন, জীবের সহিত 
তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক বা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কোন ক্ষতি- 

বৃদ্ধি নাই। সঞ্ধ পদার্থ (ঈশ্বর যাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের 

স্বাধর্ম ও বৈধর্মজ্ঞান অঙ্ু্ন থাকুক, বৈশেষিক সেই তবজ্ঞানের বলে ছুঃখের 
গণ্তী ছাড়াইয়া নিংশ্রেয়স লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিক অনুমোদিত 
মুক্তিপথ 1” --( গীতায় ঈশ্বরবা?, ২০ পৃষ্ঠা) 

সাখখ্য-দর্শন রীতিমত একখানি নিরীশ্বরশান্ত্র। ছুংখমুক্তি বা কৈবল্য- 
লাভের ২৫টি উপায় উহাতে নির্দেশিত হইয়াছে) তাহার মধ্যে ঈশ্বরের 
কোন স্থানই নাই। “ঈশ্বরাসিহ্ধে”--অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ব--ইছাই তাহার 
মত। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্ররুতিই হইতেছে নিত্য, আর সবকিছু অনিত্য 1 

পুরুষ বহ, প্রকৃতি এক। এই পুরুষ ও প্রকৃতি সম্থদ্ধে সমাক জ্ঞানলাত | 



বিখনবী' ১৯৪ 

করিলেই মুক্তিলাভ করা যায়। বলা বাহুল্য, ইহা কৌদ্ধ দর্শনেরই প্রকার- 
ভেদমাত্র। সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে ১4৪: 1411৩ বলিতেছেন £- 

বু চতে 295 01506 20 1235 5790000  80 001006561 98500191786 

05৬৪9, 3 0১৩ ?৪ 1706 0 03009 ৮/1)20061 ৪5 0১০. 0520০: ০01 ৪3 

035 0২016 ০6 511 03725. 
-(109191 00019901179 84১0851500৫ 79115 7, 397 ) 

পাতঞ্জল-দর্শনও মূলতঃ সাংখ্য-দর্শনেরই অন্ুরপ। সাংখ্যের সমস্ত 
দার্শনিক দিদ্ধান্তকেই পতঞ্জলি মানিয়া লইয়াছেন; পুরুষ-প্রক্তিকেই তিনি 
জগতের একমাত্র নিত্যবস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে একটা বিশেষত্ব 
তাহার এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নাই, 
এবং যোগসাধনাই মুক্তিসাধনের উপায়, এই; থা বলিয়াছেন। সাংখ্যে 
মুক্তি-সাধনের প্রক্রিয়া ২৫টি, পাতঞ্জলে ২৬টি; এই অতিরিক্ত প্রক্রিয়াটি 
হইতেছে ইঈশ্বর-প্রণিধান। অন্য কথায় পাতঞ্জল জাংখ্যের সব-কিছুই গ্রহণ 

করিয়াছেন, শুধু ঈশ্বর-বিশ্বাস টুকু ইহাতে জুড়িয়া দিয়াছেন মাত্র। কাজেই 
এই জশ্বর-প্রসংগটুকু তুলিয়া লইলে সাংখ্যে ও পাতগ্ুলে আর কোনই প্রভেদ 
থাকে না। 

পতঞ্জলি ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা কৈবল্য 

লাভ ঘটিতে পারে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানই যে যোগসিদ্ধির 

স্বপ্রধান ও একমাত্র উপায়, এ কথা বলেন নাই। শ্রীযুক্ত পরমানন্দ 
দত তাহার হিন্দুদর্শন ও খুষ্টিয়-দর্শন” গ্রন্থে বলিতেছেন £ 

“পতঙ্জল-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও 
এ-মতে যোগসিদ্ধির কোন বিশেষ বাধা হয় না) কারণ, ইশ্বর-প্রণিধান 

যোগসিদ্ধির নানা! উপায়ের অন্ততম উপায় মাত্র। আর ইহাও প্রষ্টব্য 
যে, পতগ্জলের মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পন নহে, 

ঈশ্বরে কর্মার্পণমাত্র | ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়! পতঞ্জলি যোগীকে 

ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, ত্বাহাকে কর্মসন্্যাস করিতে 

বলিয়াছেন মাত্র ।”--(১৫ পৃষ্ঠা) 
পূর্বমীমাংসাও নিরীশ্বরবাদের সমর্ক। পণ্ডিত হীরেন্্রনাথ. দত্ত 

বলিতেছেন £ র 
“্মীমাংসকের নিরীশ্বরবাদী 7; তাহারা বেকে নিত্য ও অভ্রাস্ত রলেন 



১৯৫ : মুহম্মদ “আহ মদ' ছিলেন কিনা 

বটে কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরবাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্ততঃ 

মীমাংস-দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন প্রসংগ নাই। সেই জন্ত 
“বিষোম্মাদতরংগিনী' গ্রন্থকার মীমাংসক-দিগের পরিচয় স্থলে 

বলিয়াছেন, তাহারা ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ অষ্টা পালিত 
বা সহংহর্তা আছেন, একথা স্বীকার করে না।” --(গ্ীতায় টা 

২৬ পৃষ্ঠা) 
এইবার বেদাস্ত-র্শন কি বলে, দেখা যাউক £ 
বেদান্ত দর্শনের প্রচারক শঙ্করাচার্য। তিনি যে-দার্শনক মতবাষের 

'্রচাব করেন, তাহ! বেদাস্ত বাঁ উপনিষদের উপর সংস্থাপিত। কাজেই 

তাহার কথা আলোচনা করিবার পুবে বেদান্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে কী কথা বল! 

হইয়াছে, আমাদের জানা দরকার। 

বেদাস্ত বা উপনিষৎ 
বেদের সারাংশ বা শেষাংশের নামই বেদীস্ত! বেদাস্তের অপর নাম 

উপনিষৎ। উপনিধদের সংখ্যা নির্ণন কর1 কঠিন। কাহারও কাহারও 

মতে উপনিষদের মোট সংখ্যা ১০৮। তন্মধ্যে ঈশোপনিষৎ ; কেনোপনিযখ, 
কঠোপনিষৎ, প্রশ্নোপ নিষৎ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় কী? ইশ্বর সম্বন্ধে তাহার ধারণ! 

কী? উপনিষদের ধর্ষ কি একেশ্বরবাদ ? 

বলা কঠিন। উপনিষ আমাদিগকে কী যে শিক্ষা দিতে চায়, 
পরিষ্কার বুঝা যায় না। ইহাতে একেশ্বরবাণ,ণ ছ্ৈতবাদ; অদৈতবাদ 

নিরীশ্বরবাদ__সব কিছুই আছে। ঈশ্বর সম্বদ্ধে এক একট! শ্লোক এমন 

আছে যে তাহাতে একেশ্বরবাদই প্রতিপন্ন হয়; আবার বেদের বছদেববাদ 
ও বুদ্ধের সংশয়বার্দ বা নিরীশ্বরবাদও ইহাতে পাওয়া যায়। উপনিধা 
বেদকে একবার অভ্রাস্ত বলিতেছে, আবার বেদজ্ঞান যে অতি নিয়স্তরের 

এবং উহা দ্বারা ঘষে মোক্ষলাভ হইতে পারে না, তাহাও বলিতেছে। উপ- 

নিষদ্দে এত বিভিন্ন প্রকারের মত আছে যে, যেকোন মতাবলম্বীই স্বীয় মতের 
সমর্থন উপনিষদে পাইতে পারেন ।* 

৬1100162909 002010900 (000 01 07800000008 1050000% 900017828 
81/015050, 911891) 39 1001 1005৫ 10 005 0008101910808৮,--01000010512, পা 
485185100 ০01 1115 ৬৩৪৪ 0. 51, 



দিয়ামবী ১৯৬ 

[০ 5, [50138151029 তাই বলিতেছেন £__ 
“ন৮ 88199 525/ 0০ ৫50106 80 0১5 [09921517809 (58০. 
71০850) 506005 ০৫05৩. [00680158509 2554. 00600 101 00৩ 
1081 ০6 18 ০0: 0086 0150015061$60. (১6০৮.৮-7100181 
111199010129, 1১. 139, 

ইশ্বর সম্ঘদ্ধে উপনিষদ কী বলে? 

“একমেবাদিতীয়ম্” (এক ছাড় ছুই নাই) এবং দদর্বং খছ্িদং ব্রদ্ম” 
( সব-কিছুই ব্রহ্ম )-ইহাই হইতেছে উপনিষদের বাণী। উপনিষদের 
মতে জীব ও ব্রদ্ধ অভিনন। “তত্বমসি, ( তুমিই তিনি), 'অয়মাত্মা ্রন্ষ" 
(এই আত্মাই ত্রন্ধ) “সাহহং, (সে-ই আমি), “অহং ব্রহ্ধাশ্মি, (আমিই 
্রহ্ধ )-_-এই শিক্ষাই উপনিষদ দিয়াছে। 

এই ব্রহ্ম কে? তাহাব স্বরূপ কী? 

উপনিষদ বলিতেছে ঃ 

স পর্যগাদ্ধক্রমকায়ত্রণ- 

মশ্মাবিবং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। 

কবিরণীষী পরিভুং স্বয়ড 

ধাথাতথাতোহর্থান বেদধাচ্ছাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ ॥ 

অর্থাৎ; ঠিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতিমগ়্, অশবীরী, অক্ষত শিরাহীন নিমল, 

অপাপবিদ্ধ সর্পর্শী, মনের নিয়ন্া, সর্ধোত্তম ও স্ব । তিনি নিত্য- 
ঝালস্থায়ী সংবংসরাখ্য প্রজাপতিদিগেব জন্ত যথানবপ কর্তবাবিধান 

করিয়াছেন_-ঈশোপনিষৎ। 

কোন কোন স্থানে ব্রঙ্গকে মহতোমহীযান' “সচ্চিদানন্দ, আনন্দরূপ- 

মৃতং, প্রভৃতি বিশেষণেও বিশেষিত করা হইযাছে। এই সমন্ত গুণাবলী 
কুরআনে বর্ধিত আল্লাব গুণাবলীর অগ্্ূপ, সন্দেহ নাই । 

কিন্তু হইলে কি হয়। যে উপনিষ আল্লার এমন সুন্দব ধারণা 
করিয়ছে, সেই উপনিষদই আবার বলিতেছে £ 

€ঁ ব্রহ্ম! দেবনাং প্রথমঃ সম্বভূব 

বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনস্য গোপ্ত। | 

সব্রন্ষবিদ্যাং সববিস্তাপ্রতিষ্ঠাম্ 
অথববায় জোষ্টপুত্রায় প্রা ॥ ১ 

- (মুগুডকোপুরিঙৎ ) 



১৯৭ মুহল্সদ 'আহ.মদ' ছিলেন ছি! 

অর্থাৎ: নিখিল বিশ্বের অক্্রী ও তুবনের পালক্দিত। পিতামহ জন্দ দেবগণের 
অগ্রণী স্বভূরূপে অভিবাক্ত ছুইলেন। তিনি অথর্ব নামক জোষ্ঠ- 
পুত্রকে অর্ববিষ্তার আশ্রয় ব্রদ্মবিদ্ঠা উপদেশ দিদ্বাছিলেন। 

মুণ্ডকোপনিষদে আছে £ 

সর্বং হ্যেতব্ ব্র্ধ__ অর্থাৎ সমস্তই ক্রজ্ম। 

শ্বেতাস্থতরোপনিষদে আছে £ 

তদেবাক্মিত্তদা দিত্যত্তদাযুন্তদু চত্দ্রমাঃ। 

তে শুক্র তত্রহ্ম ত্দাপস্তৎ প্রন্মাপতিঃ 

অর্থাৎ ঃ সেই পরমাত্মাই (ব্রহ্মই ) অগ্নি, তিনি সুর্ধ, তিনিই বায়ু, তিনিই 
চন্দ্র, তিনিই দীপ্রিমান নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ। তিনি জল, এবং 

তিনিই বিরাট । 

উপরোক্ত শ্লোকগুলি একসঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে ঈশ্বর সন্বদ্ধে বিশেষ 

কোন সুস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে দানা বাঁধিক্বা উঠে বলিম্বা মনে হয় না। 

আল্লাহ্ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, হিন্দুশান্ত্রে কোন্ নামের দ্বারা সেই বস্তুকে 
বুঝান হইতেছে, বলা কঠিন। নশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম 

বা! পবমব্রহ্ষ, ব্রক্ষা, বিষুট, মহেশ্বর-__ইহাদের কে সেই আল্লাহ স্থানীয়? 
ষদি বলি ঈশ্বর, তবে ভূল করা হইল। ঈশ্বরের আভিধানিক অর্থ এই £ 

“ঈশ্বর- শিব, ব্রহ্ম পরমেশ্বর, ভগবান, কামদেব, রাজা, বিশ্ুদ্ধসত্ব- 

প্রধান অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য, অস্তর্ধামী, জীবাত্মা, প্রকৃতি । স্ত্রী- 

ঈশ্বরা, ঈশ্বরী 1” 

আবার, 'ঈশ্বরীর অর্থ হইতেছে £ “ছুর্গা, লক্ষ্মী, সরন্বতী” ইত্যাদি। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বরকেই যদি সেই পরম এক বলিক্না 

ধরা হয়, তবে তাহা দ্বারা শিব, ব্রন্ধ ইত্যাদি অনেক কিছু বুঝায়; 
পক্ষান্তরে ঈশ্বরের আবার স্ত্রী-পুত্রাদিও আছে। শ্ত্রীপুত্র সমন্বিত ঈশ্বরকে 

নিশ্চয়ই 'এক' "বলা চলে না। 

ঈশ্বর অর্থে বদি ব্রন্ধা হয়, তবে দেখা যাউক ত্রহ্ষাকে। 

ব্রহ্মা বিরিঞ্চি, বিধাতা; স্থ্িকর্তা, ক্রাহ্মণ্য !"". 

পুরাণাদি হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রদ্ধার এইরূপ বিবরণ সংগ্রহ করা যায় £ 

“ইহার উৎপত্তি সমন্ধে বর্িত আছে যে, প্রথমে সমুদয়ই তমসাক্ছক্ 

ছিল! পরে বিরাট মহাপুরুষ দিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের 
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সষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ 

সুবর্ণ অণ্তরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্ধারূপে অবস্থিত 
করেব । (এইজন্তই তিনি হিরণ্যগর্ত )। পরে উক্ত অণ্ড ছিখগ্ডিত 

হইয়া একভাগে আকাশ ও অপরভাগে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। অতঃপর 
্রন্ধা দশজন প্রজাপতির স্থ্টি করেন, যথা-_মরীচি- অন্ত, অঙ্গিরা 

পুলন্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, ভৃগু, দক্ষ, নারদ। এই সকল প্রজা? 

পতি হইতে যাবতীয় জীবজস্তর উত্তব হইয়াছে। ব্রদ্ধা, দেবধি 
নারদকেও হৃষ্টিকার্ষের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর- 

সাধনার (ঈশ্বর তবে কে?) ব্যাঘাতাশংকায় নারদ ইহাতে অস্বীকৃত 

হইলে ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে তাহাকে গন্ধব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ 
করিতে বাধ্য করেন। ব্রহ্ধার ভাধার নাম সাবিত্রী। দেবসেনা ও 

দৈত্যসেন। দুই কন্া ।৮-_( স্থুবলচন্দ্র মিত্রের “সরল বাংল। অভিধান ।?) 

এখানেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। ব্র্ষকে একবার 

স্ষ্টিকর্তা বলা হইল, আবার দেখিতেছি তিনিই হিরণ্যগর্ভ রূপে জন্মলাভ 
করিলেন। কাজেই একবার তিনি অষ্টা আর বার তিনি হষ্ট। অথচ 

তাহাকে হ্বয়ভূও বল হইতেছে। পক্ষাস্তরে-- ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
দশজন প্রজাপতি ( স্থষ্টিকর্তা ) কর্তৃকই এই জগৎ সষ্ট হইয়াছে । এর উপর 

আবার ব্রহ্মার স্ত্রীও আছেন, সন্তানসম্ততিও আছেন। এরূপ মতবাদকে 

একেশ্বরবাদ বলা সহজ নয়। 

ভগবান", নারায়ণ, “বিষণ, ইত্যাদির অর্থও অন্রপ। (অভিধান 
দেখুন )। অতএব দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্ ও ইশ্বর ছারা একই বস্তকে 

বুঝা যাইতেছে না। অথবা ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, ব্রদ্া, ইত্যাদি দ্বারাও 
একবস্ত বুঝাইতেছে ন1। 

উপনিষদকে আমরা দেখিলাম । এইবার বেদান্ত-দর্শন কী বলে; দেখা 

যাউক। 

বেদাস্ত-দর্শন 

উপনিষদের শিক্ষার উপরেই বেদাস্ত-দর্শন ধ্লাড়াইয়া আছে। “একমেবা- 

দ্বিতীয়ম"- এক ছাড়া ছুই নাই-ইহাই হইতেছে বেদাস্ত-দর্শনের সার 
কথা। শহ্গরের মতে ব্রদ্ধই একমাত্র সত্য-আর সব মিথ্যা । ছন্দর-ন্য 



১৯৯ মুহম্মদ “আহ মদ" ছিলেন কিনা ? 

আকাশ.পৃথিবী, দেবদেবী, শ্ান্থব-গরু পাছাড়-পর্যত ইহাদের কোন স্ব- 
অন্ভিত্ব নাই, ইহারা ব্রন্মেরই প্রকাশ বা ব্রত্বেরই অংশ। কাজেই পরিণামে 
ইহারা ব্রন্মেই লীন হইবে। 

এই মতবাদের নাম "অধৈতবাদ*। 

অদ্বৈতবাদ আবার ছুই প্রকার: (১) অছৈতবাদ, (২) বিশিষ্টাছৈতবাদ। 

আচার্ধ রামাচুজ বিশিষ্টাছতবাদের প্রচারক। অধ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও জগৎ 

অভির, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে জীব ও ব্রদ্গ স্বতন্ব। শঙ্করের 
মতে নিগু৭ ব্রঙ্গই সত্য, রামানুজের মতে অগ্ুণ ব্রহ্ম ই সত্য--নিগুণ নহেন। 

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, উপনিষদ বা বেদাস্ত-দর্শন বিশেষ 

কোন নৃতন কথা বলে নাই। অদ্বৈতবাদদ সর্বত্রই সমানভাবে অক্ষুণ্ন 
রাখা হহইয়াছে। 

গীতা 

গীতা কী বলে? 

গীতা উপানষদ হইতে বিভিন্ন নয়। গীতাতেও বহুর্দেববাদই সমর্থিত 

হইয়াছে, তবে গীতায় ঈশ্বরকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে 

পপুরুযোত্তমই' শেষ্ঠ সত্ব, তাহার উপরে আর কেহ পাই। সগ্ুণ এবং 

নিগুণ--এই ছুইভাব লইয়া পরব্রহ্ম এবং তিনিই গীতার 'পুরুষোত্তম” |... 

ভগবান পুরুধোত্তম চৈতন্যন্বরূপ, আর তাহার এই চৈতন্যের যে সক্রিয়তার 
দিক, তাহাই তাহার" প্রকৃতি। পুক্রষ ও প্রকৃতি মূলতঃ অভির 1” 

_ (শ্রীমন্তাগবদগীতা, অনিলবরণ রায় )। 
কিন্তু গীতার এই ভগবান বা! পুরুযোভমের স্বরূপ কী? 

স্বয়ং শ্রীরুষ্$ই সেই পূুর্ণব্রহ্ম বা পুরুযোত্ধম । অবতাররূপে তিনি শ্বয়ং 

ভগবান । বিশ্বপ্রস্বতির সব কিছুই তাহার অংশ। শ্রী বলিতেছেন ₹__. 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ |” 

অর্থাৎ; জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। 
"প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্।” 

অর্থাৎ ঃ ভগবানের অংশরপী দেহী ( জীবকে ) দেহে পূজা করিবে। , 
অতএব, আমর দেখিতেছি, গীতাও অখৈতবাদই মানিয়া লইদ্াছে। 

জীব এবং ত্রদ্দ এক--ইহাই গীতার শিক্ষা | 
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ঈশ্বর জন্বন্ধে গীতার ধারণা এই। ইহার উপর আবার অবতারবাগ্ 
আসিয়া ঈশ্বববাদকে আরও জটিল করিয়া! তুলিয়াছে। 

গীতা বলিতেছে £ 
“পরিস্রাণাঞ্জ সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতা্্। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় জম্ভবামি যুগে যুগে ।” 
অর্থাৎ £ ভগবান ধর্মসংস্থাপনের জন্থা যুগে যুগে অবতীর্ণ হম। 

গীতায় স্রীন্কষ তাই ভগবানের পুর্ণাবতার। 
ইহাই মোটামুটি ভাবে গীতার ঈশ্বরবাদ । 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা কী দেখিলাম? দেখিলাম: হিন্দু 
ধর্ষে ঈশ্বরবাদ সুস্পষ্ট নয়। কোন একটি বিশিষ্ট মতবাদ এখানে নাই, 
বিভিন্ন মতবাদের ইহা একটি সমষ্টি মাত্র। 

বলা বাহুল্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুনি-খধিরা বিভিন্ন মত প্রকাশ 

করার ফলেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 
বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, গীতা ইত্যার্দি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 

ব্যক্তির দ্বারা রচিত এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই যে নানা প্রক্ষেপ ও বিক্কৃতি 

বিদ্যমান, সে সম্দ্ধে এখন প্রায় সকল পণ্ডিতই একমত। আমর নিন্ে 

কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি : 

“উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, কেননা দেখা যায় ষে 

বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবল হইয়া ন্বমতকে শ্রুতিসন্মত বলিয়া প্রমাণ 
করিবার উদ্দেশ্টে এবং উহ্থাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে 
বিভিন্নকালে গ্রন্থ রচনা! করিয়া তাহা উপনিষৎ নামে সমাজে প্রচলিত 

করিয়াছেন। এইরপে সম্রাট আকবরের কালে অল্লোপনিধ বিরচিত 

হয়।*-_-( উপনিষৎ গ্রশ্থাবলী, উদ্বোধন কার্ধালয়_-১৮ পৃঃ )। 

“কি গীতা, ব্রদ্মনত্র উভয়ই কালসহকারে রূপান্তরিত হুইয়াছে। বাদরার্ণ 

রত ব্র্স্থত্রে পরবণ্তিকালে তাহার শিশ্বপ্রশিষ্যগণ নৃতন নূতন স্তর 
সন্নিবেশিত করিয্াছেন। এইরূপ বেদর্যাস রচিত প্রাচীন ভারত- 
সংহিতার অন্ততি গীতাও স্থানে হ্থানে পরিষতিত এবং নৃতন ক্সোক 
সংযোজন সবার! পর্ষিবর্ধিত ছইয্বাছে।» 

-( হীবেজনাথ দত, “গীতায় ঈশ্বরবাদ,ত ২৯৫ পৃঃ 1) 



হ্১ঃ মুহম্মদ “আহ যদ ছিঙ্গেন কি3? 
“বঙ্গের পতিতাপ্রগণ্য উমেশটজ বিষ্যারত্ব মহাশয়ের প্রমাণে সকলেরই 
খ্বীকার করিতে হইবে থে, পঞ্সনাভ খবিই (ব্যাস নহেন?) গীজা 
রচনা করিয়া মহাভারত কাব্যগ্রন্থে যোগ করিয়া দিয়াছেন। মৈধিলী 
মহামহোপাধ্যায় কাঞ্চ পঞ্পনাভ দত্ত জাতিতে গোপাল ছিলেন, তিনি 
খৃচীয় সধ্ধম শতাবীর লোক। তিনি নিজ ব্যাকরণ ( বলাপ) 
মধ্যে বাণভট্র প্রণীত কারস্বরীর নামোল্লেখ করিয়াছেম। শুতরাং 
বুঝ! যায়, হর্ষবর্ধনের জীবনালেখ্য ( হর্যচরিত ) প্রণেতা বাণভট্ট্রের 
পরে পল্মনাত দত্ত বর্তমান ছিলেন। রাজা হর্ধবর্ধন ৬৪৭ ্ষ্টাষব 
পর্যন্ত কান্ঠবৃজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় লেখক 
মাতলীনের মতে খুষ্টীয় ৫৪৮ অবে' হর্ষবর্ধন ইহলোক ত্যাগ করেন। 
সুতরাং বলিতে হইতেছে ; ভাগবদ্গীতা সপ্তম শতাব্বীর শেষে রচিত। 
খুরীঘ় অষ্টম শতাবীতে শংকরাচার্য এবং থুঠীয় ত্রয়োদশ শতাফীতে 
বোপদ্েব গীতার টীকা রচনা করিয়াছেন। আরও প্রমাণ ছারা 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গীতা আধুনিক) গীতায় বু নৃতন শব পাওয়া 
যায়। এমন কি গীতা কালিদাস, ভবৃতি, বাণভ্ট প্রভৃতিননও পর- 
সাময়িক।”--(হিন্দুদর্শন ও থুীয় দর্শন, একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 
গীতায় কেন্ত্রীয় পুরুষ শ্রীকষ্চ যে এতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, 

অথবা তিনি যে ভগবানের অবতার নন, তাহাও অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন । 

পরলোকগত নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার রচিত ধরর্ষ- 

জিজ্ঞাসা" নামক নুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ৪২২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন ২ 

শ্রীকুষ্ককে ধাহারা স্বয়ং পূর্ণ্রত্ধ অথবা পূর্ণব্রত্ধেরে অবতার বলিয়া 

স্বীকার করেন, তাহাদিগকে ভিজ্ঞাসা করি £ শরীক কোনস্থানে কি 

নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রদ্ধ বা পূর্ণব্রন্বর অবতার? 
একথার উত্তরে কুষ্কোপাসক সহজেই বলিবেন ; কেন, গীতান্ন 

তিনি আপনাকে পুনঃপুনঃ ব্রহ্ষদপে ব্য করিতেছেন। এ কথার 

উত্তরে প্রথমত: এই বলি যে, গীতায় শ্রী বক্তা এবং অঙ্জ্ন 
শ্রোতা। শ্রী আপনাকে ব্রন্ধ বলিয়া বন্ত করিতেছেন, ইহাও 
সত্য। কিন্তু বান্তবিক শরীক এরূপে অঙ্জুনকে উপদেশ দিগাছিলেন 
'অথব! গীতাকার তাহাকে বক্তা করিনা অর্দুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 



বিশ্বনবী ২৭২. 

ইহা. কে মীমাংসা করিবে? একদিকে পাগুব-সৈন্ত, অপর দিকে 
কুরু-সৈন্য । এই উভয়ের মধ্যে অভুনের রথ। সকলেই যুদ্ধার্থে 
প্রস্তত। এমন সময় অজুর্নের সংশয় নিরাকরণ জন্য তাহার প্রস্নোত্তরে 
তিনি তাহাকে এত উপদেশ দিলেন যে, তাহাতে একখানি গ্রন্থ হুইয়! 
গেল। ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে। যদি কেহ বলেন £ 

কোন মানুষের পক্ষে যাহা অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে তাহাই সম্ভব; 

এঁশী শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। তাহা হইলে যাহা প্রমাণ 

করিতে হইবে, তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। শ্রীকষ্চ ঈশ্বরাবতার 

কিনা, ইহাই ত প্রশ্ন। সুতরাং ইহা! প্রতিপন্ন করিবার পূর্বে ত্বীকার 
করিয়া লইলে চলিবে কেন? বক্তা ও শ্রোতা কল্পনা করিয়া গ্রন্থ 
রচনা করা আমাদের দেশের চিরস্তন প্রথা । মহাভারতাদি প্রধান 

প্রধান ধর্মগ্রন্থ এ প্রণালী অন্সারে লিখিত হইয়াছে । তন্ত্রশান্ত্রসমূহে 

মহাদেব বক্তা, পার্বতী শ্রোতা । বাংলা ভাষাতেও অনেক স্থলে উক্ত 

প্রথা অবলদ্বিত হইয়াছে। এমন কি প্রতি বৎসর যে শ্রীরামপুর পঞ্জিকা 
প্রকাশিত হইয়া থাকে, উহার বক্তা মহাদেব এবং শ্রোতা পার্বতী ৮ 

যথা £- 

“হর গ্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী 

বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি। 

কোন্ গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রীবর 

প্রকীশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর । 

ভব কন ভবানীকে কহি বিবরণ। 

বৎসরের ফলাফল করহ শবণ। 

এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীরামপুরের পণ্রিকাকে কি শিবোক্তি বলিয়॥ 

গ্রহণ করিতে হইবে? হিন্দু মাত্রেই বলিবেন, না, ইহা কল্পন৷ মাত্র ।” 

( হিন্দুদর্শন ও থৃটীয় দর্শন, ৪২৬-৪২৭ পুঃ ) 

নগেন্দ্র বাবু আরও বলেন £ 

প্কষ। পরব্রন্মের উপাসনা করিতেন, এ কথা ভাগবতে ম্পষ্টরূপে 

লিখিত আছে। দেবর্ধি নার? শ্রীক্চকে কিরূপ অবস্থায় দেখিলেন, 

তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে £ 

“্কাপি সন্ধ্যামুপাসীনং**প্রকৃতে পরং ॥ 



২০৩ মুহস্মদ “আহ মদ' ছিলেন কিনা 

অর্থাৎ কোথাও সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ত্দ্মন্থ জপ 
করিতেছেন, কোথাও বা! প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমাত্মা তাহার ধ্যান 

করিতেছেন । 

এইরূপে কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। কৃ যদি নিজেই পূর্ণব্ষ, তবে 

তিনি অপর কোন্ ব্রদ্বের উপাসন! করিতেন ? 

গীতায় শ্রীকুফণকে পূর্ণাবতার বলা হইয়্াছে। এই অবতারবাদও যে 

হিন্দুধর্মের নিজস্ব মত নয়, উহা! যে ধার করা, ইহাও অনেক পণ্ডিতের মত £ 

্উপনিষদে ও বৈদিক সময়ে অবতারবাদ ছিল না1+**+**** দ্বিতীয় 

শতাববীতে বৈষব ধর্ষে অবতারবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত 

৬ত্রজেন্্কুমার শাল মহাশয় ততরুত থৃষধর্' ও “বৈষবধর্ম” নামক গ্রন্থে 
প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতে বৈষ্বধর্ম ও তাহার 

ভিত্তি, উৎপত্তি, বিস্তৃতি থৃষটধর্ম হইতে হইয়াছে । প্রথম শতাবীতে 

ৃষ্টধর্ম হইতে অব্তারবাদ লওয়া হইয়াছে, গীতায় পরে উহা সনি 
বেশিত হইয়াছে।......প্রথম শতাব্দীতে সাধু টমাস এবং সাধু বার্থালমিউ 
ভারতভূমে খৃষটধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার! পাঞ্জাব 

প্রদেশে এবং দাক্ষিণাতো থৃষ্টধর্ম প্রচার এবং অনেক লোককে খুষ্টধর্মে 

দীক্ষিত করেন। তাহারাই এ দেশে অবতারের কথা আনিয়াছিলেন। 

..যিশ্তধুষ্টর বাল্যলীলা অবলম্বনে ভারতীয় বালরুষ্ক উপাখ্যান 

রচিত হয়।” 

শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার ছিলেন না, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আর একটি 

প্রমাণ দেখাইতেছেন__ 

্্ীক্চ আপনাকে পূর্ণবরন্মের অবতার বলিয়া কখনই মনে করিতেন 
না। কুরক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে তিনি স্পষ্ট করিয়৷ অজুনকে বলিতেছেন £ 

পূর্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহ ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তংসমূদয় 

এক্ষণে আর আমার স্মতিপথে উদিত হুইবে না।” যিনি পুর্ণবরদ্মে 
অবতার, তিনি আপন কথ! আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন--আর উহা 

শ্বতিপথে উদিত হইবে নাইহা বড় চমৎকার কথা! তারপর 

আবার বলিতেছেন ; এক্ষণে আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্তন করিতে 

পারি না, আমি তৎকালে যোগযুক্ত হুইয়াই পরব্ন্থপ্রাপক বিষয় কীর্তন 

করিয়াছিলাম।”-_.( হিন্দুদর্শন ও খৃঠীয় দর্শন ) 
১৫ 
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ব্যক্তিত্ব এবং এতিহাসিক সত্ব! সন্বদ্বেও অনেকের সন্দেহ 

আছে। শ্রীরুষের পরিচয় সম্বন্ধে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত এবং গীতা-_ 
কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই £ 

“বেদে ছুই কৃষ্ণ, একজন মন্ত্রচ্সিতা খধি, আর একজন যোদ্ধ!। 

মহাভারত ও পুরাণে এই ছুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হুইয়াছেন। মহাভারতে 
কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য, গোপকুলে প্রতিপালিত; বেদের খধি-কৃষঃও 

আঙ্গিরর অর্থাৎ স্থুপ্রসিদ্ধ অঙ্গিরা বংশোন্তব, কিন্তু যোদ্ধা-কৃষ্ণ অনার্ধ। 

পৌরাণিক *কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রেরে জঙ্ভাব নাই, নানাস্থানে উভয়ে 
কলহ ও যুদ্ধ। বৈদিক অনার্ধকৃষ্ণ ইন্দ্রেরে ঘোর শত্রু, কিন্ত বেদে 
ইন্দ্েরই নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত। পুরাণে আবার সেই পরাজয়ের যথেই 

প্রতিশোধ-_প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে “দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের? উল্লেখ দেখিতে পাওয়! 

যায়। আবার গীতায় সেই শ্্রীকুষ্$ই ভগবানের পূর্ণ অবতার ! যে- 
বেদব্যাস মহাভারতে কৃষ্ণকে সারখি, মিথ্যাবাদী, শঠ ও প্রতারক 

সাজাইয়াছেন, তিনিই আবার গীতায় তাহাকে ভগবানের অবতার 
করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ভারতে সারথি, অথচ গীতায় 
অবতার ! শ্ুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে, বেদব্যাস গীতা রচন। 

করেন নাই।” (হিন্দুদর্শন ও খুঠীয় দর্শন 1) 
“পুনশ্চ বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসর ৬ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিচ্যারত্, এম-এ প্রণীত 'পাগলাঝোরা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে 

গাঁতায় প্রক্ষিধবাদ' ৯৩ পৃঃ) নিবদ্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে 

বেশ বুঝা যায় যে, গীতা গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত। লেখক বলেন £ “কথায় 

কথায় গীতার কথা উঠিল। বংকিম বাবু বলিলেন, আমি তই ভাল 
করিয়া দেখিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে গীতা প্রক্ষিপ্ত গ্লোকে বোঝাই। 
ধতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় কেন, অঙ্গ্নও প্রক্ষিপ্ত। একটু সমঝাইলে আপনারাও 

ইহা ধরিতে পারিবেন। দেখুন, উভয়ের কথোপকথন স্থলে উপদেশ 
দান_-এই নাটকীয় কৌশল মহাভারতের সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। 

ন্ৃতরাং গীতা! প্রথমে তত্বোপদেশের আকারে লিখিত হয়, পরে যখন 
ব্যাস, সৌমিলল, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ নাটক লেখা সুরু 

করেন, তখন তন্দুষ্টে কোন অজ্ঞাতনামা কবি 'গীতা'দানির একঘেয়ে 



রঃ মুহম্মদ আহমদ” ছিলেন কিনা 

ধরণ দূর করিবার মানসে প্রশ্বোভরের ( ০86৩০:50 ) খআআকারে 

পুনলিখিত করিলেন! অর্জনকৃত বিশ্বরপ-স্তব আদিম ও অকুত্রিম, 

কিন্তু উহা গ্রস্থকারকৃত স্তবাকারে গ্রস্থারস্তেই ছিল, অজ্ঞুনের নাম-গন্ধও 

ছিল না। বিশ্বরূপদর্শনের প্রসঙ্গও ছিল না। পরে খুব একট! 
জমকালো দৃশ্য (5০2010 ৪6০ ) দেখাইবার অন্য বিশ্বরপ-দর্শন 

প্রক্ষিপ্ত হয়।--সাহিত্যে এই থিয়েটারী ভাব প্রবেশ করিলে 
গীতার প্রচলিত নাটকীয় সংস্করণ হইল। ইহাই গীতার ক্রমবিকাশের 

ইতিহাস ।”-_-(হিনদুদর্শন ও খুষায় দর্শন) 
অতএব দেখা যাইতেছে বিশুদ্ধ একত্ববাদ হিন্দুধর্মে নাই বলিলেই চলে। 

যেটুক আছে, তাহাও নাঁনা মুনির নান! মত দ্বারা বারিত ও খণ্ডিত হইয়া 
যাইতেছে । অ্বৈতবাদের যে একত্ববাদ, তাহা ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদ 
নহে) জর্বভূতে ঈশ্বরত্ব কল্পনা করিলে যে একত্ব পাওয়া যায়, তাহাও তৌহীদ 
নহে। ইসলামে অষ্টা এবং স্থট্টি পৃথক। স্থা্ট বহু, কিন্তু অষ্টী এক। 
ইহাই ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদ । 

বৌদ্ধধর্ম 

বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর ধর্ম। ইহাও ছুখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই 

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের পন্থাই হইতেছে “নিবাঁণ'। 

বৌদ্ধধর্ম কোন নৃতন ধর্ম নয়; উপনিষদই হইতেছে ইহার ভিত্তি।% 
7495 1৩116 বলিতেছেন £ 

“11910 01 016 000007755 0৫6 055 101280151)905 ৪1:25:00 294 

0476 0041)197) 00 180061300010190 15 00 10200 1001069 00৩ 

00205156620 0810511)5 04৮ 106 006 01010910915 1510. 00572 10. 00৪ 

[017910151)905.+ 

বুদ্ধের নির্বাণ সন্বদ্ধে [0:. 7২501790:7515080 বলিতেছেন £ 

1586 ৪29 1806, বহে 8০০91010600 90001182019 00৮ 06 

10155590 61105/910119 10) 00৫7 101 0036 15 ও 09106002005 ০£ 
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পেপসি শা িিােীীপপপপপপসসসিাপপী 

+ উপনিবদই বোদ্ধর্সের ভিত্তি, অথবা বৌদ্ধধর্মই উপনিধদের ভিত্বি ইহা! নিশ্চি 



নিশ্বনবী ২০৬ 

বৌদ্ধ ধর্মে যখন ঈশ্বরই অংগীঞ্কত হয় নাই, তখন তাহাতে একেশ্বরবাদ 
আছে কি না, সে কথা আসিতেই পারে না। ন্মুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য। 

সাধনের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে 
করি না। তবে কৌদ্ধ ধর্মের স্বপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, তাহারা ঈশ্বর 
মানেন! বটে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীবাদও মানেন] । 

ষ্টধর্ম 

ত্রিত্ববাদ (1010) থ্ুষ্ট ধর্মের বৈশিষ্ট্য । পবিত্র পিতা (০০৫ 

7৪ 3০15 780861 ), পবিত্র পুত্র ৫039 0১০ [7019 5০ )১ 

এবং পবিত্র আত্মা (039৭. &,6 73015 31305) এই ত্রয়ীর মিলিত 

রূপই হইতেছে ঈশ্বর। বীগ্ড খুষ্টকে থৃষ্টানগণ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া জানেন 

এবং বলেন যে, তিনি ঈশ্বরের অবতার ( [79081779007 0£ 0300 )। 

কিন্তু খুষ্টধর্মের আদিতেও যে ঈশ্বরের স্ব্ূপ এইবূপই ছিল, তাহ! 

নহে; তিনি-একে-একে-তিন--এই অভিনবত্বা 17৩৬৮ 1'5905:26170এর 

স্ষ্টি 01970650103 ইহা নাই। সেখানে ঈশ্বর একক এবং 
অদ্থিতীয় রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ।* 

এখানে বলিয়া রাখা ভালো, মূল বাইবেলে হযরত ঈসা আলায়হিস্- 
সালাম আল্লার যে-পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইসলামের ন্যায় সম্পূর্ণ না 
হইলেও মিথা ছিল না। সে পরিচয় প্রত্যেক মুসলমান মানিয়! লইতে 
পারে; কারণ কুরআন বলিতেছে £ মুসলমান হইতে হইলেই হ্যরতের' 
পূর্ববর্তী সমস্ত এশীগ্রস্থকে বিশ্বাস করিতে হইবে। এইজন্যই বাইবেল 
( ইঞ্জিল ) কখনও মুসলমানের নিকট অশ্রন্ধার বস্ত নয়। সুতরাং খুষ্ট বা. 

খৃষ্টের ধর্ম সন্বন্ধে সমালোচনা করা আমাদের শোভ। পায় না; বাইবেলকে 

খৃষ্টান পান্্রীগণ বিরুত করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং এই ক্রিত্ববাদ তাহাদেরই 
সথট্টি__ইহাই আমাদের কথা, আর এইখানেই আমাদের আপত্তি । 

খুষ্টানেরা যিশুথুষ্ট এবং পবিভ্রাত্মাকেই শুধু ইশ্বরত্বে উন্নীত করেন 
নাই, িশুধৃষ্টের মাত! মেরীতেও নশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন । 

বলা বাহুল্য, মুসলমানের! যিশুধুষ্ট সন্বদ্ধে এই মত শ্বীকার করেন না। 

17688) (0 15126197705 15010. 901: 030৫. 15 05 1,010. 1৬004 : 6) 



২০৭ মুহম্মদ “আহ মদ' ছিলেন কিন! 

যিশুুষ্টকে তাহারা একজন পয়গম্বর বলিয়াই জানেন। কুরআন এ সন্বদ্ধে 
কী বলিতেছে দেখুন £ 

হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা ধর্মের গণ্তী লংঘন করিও না। মরিয়ম-পুত্র 

ঈসা আল্লার প্রেরিত একজন রস্থুল এবং মরিয়মের নিকট প্রেরিত 

আল্লার কালাম ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছুই নন; অতএব, তোমরা 
আল্লাহ ও তাহার রম্ছলকে বিশ্বাস কর এবং “তিন, বলিও না। ক্ষান্ত 

হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম কাধ। আল্লাহ্ মাত্র একজন; তাহার 

কোন পুত্র আছে-ইহা তাহার পক্ষে মস্ত বড় অগৌরবের কথা; 
স্বর্গেমর্ত্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাহার এবং রক্ষকের পক্ষে 

স্ঝাল্লাই যথেষ্ট।” 

অন্যত্র আছে £ 

পনিশ্চয়ই তাহারা অবিশ্বাসী-_যাহারা বলে: অবশ্ই আল্লাহ্ তিন 

জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি |» --(৫ £ ৭৩) 

“মরিয়মের প্র্ুওসে) পুত্র মসিহ (যিশু) একজন পয়গন্বর মাত্র; 

তাহার পূর্ববর্তী পয়গ্ধরেরা মারা গিয়াছেন); এবং তাহার মাতা 

একজন সত্যবাদিনী নারী ছিলেন; তাহারা! উভয়েই খা্য গ্রহণ 
করিতেন। দেখ আমরা তাহাদিগের নিকট কিরূপ ন্ুম্পষ্ট বাণী 

প্রেরণ করিলাম এবং কিরূপে তাহার! পথভ্রষ্ট হইয়।৷ গেল ।” 

(৫:৭৫) 

স্্রতরাং দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদের জমসময়ে থৃষ্টান-অগৎ আল্লার 

স্বরূপ ও একত্ব সব্ধন্ধে বিকৃত ধারণা পৌষণ করিত। পথের দিশা পাইয়াও 

'তাহারা পথহার! হইয়া ঘুরিষ্না বেড়াইতেছিল। 

পারসিক, ইন্ী, চীন, গ্রীক, রোমান ও অন্তান্ত জাতিও যে আল্লাহ্, 

সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণ করিত, এ কথা সর্বজনবিদিত। বাহুল্য ভড়ে 

আমরা সে-সকল আলোচন। হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। 

হৃবরত মুহম্মদের আল্লাহু, 

এইবার হযরত মুহস্মম আল্লাহ, সন্দ্ধে কী পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন, 

দেখা! যাউক £ 

আল্লাহ্ শবটি অতুলনীয়। অন্ত কোন ধাতু বা শব্য হইতে ইহ! 



নি্ষনবী ২০৮৮ 

উদ্ভুত নহে; ভগবান, ঈশ্বর, 0০৭» ইত্যাদি শব্দের বহুবচন আছে 

স্বীলিংগ আছে, কিন্তু আল্লাহ্ শব্দের সেরপ কোন রপাস্তর নাই। ইহ! 
সর্ঘপ্রকার সন্বন্ধরহিত একক ও অনুপম এক নাম। 

জুতরাং দেখা যাইতেছে, ইসলামের আল্লাহ্ তাহার নামের মধ্যেই 
ব্যাখ্যাত হইয়া আছেন। 

এই আল্লাকে বুঝিতে হইলে ছুই উপায়ে বুঝিতে হুইবে £ (১) আল্লাহ, 

কীনন, (২) আল্লাহ্ কী। 

আমরা প্রথমে আল্লাহ্ কী নন, সেই দিক দিয়া আরম্ভ করিব। বিভিন্ন 

ধর্মে আল্লহ সম্বন্ধে যে সব ধারণা করা হইয়াছে, দেখা যাউক, সেগুলি 

গ্রহণযোগ্য কিনা। প্রকৃতিবাদ, অধৈতবাদ, '্বৈতবাদ, ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি 

সম্বদ্ধে আল্লাহ কী বলিতেছেন, দেখুন £ 

“এবং যাহারা তাহাকে (আল্লাহকে) ছাড়িয়া অপর কাহাকেও 

অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং বলে ষে আল্লার নৈকট্যলাভের 

সহায়তা করিবে বলিয়াই আমরা তাহাদিগকে পুজা করি, আল্লাহ, 
তাহাদের বিচার করিয়া দেখাইয়া দিবেন যেঃ কোথায় তাহাদের 

পার্থক্য । আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সত্যপথে চালিত করেন না 

যে মিথ্যাবাদী এবং অরুতজ্ঞ।”-__-( ৩৯ £৩) 

এখানে পৌত্বলিকতা ও দেবদেবীবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা হইতেছে এবং 

এমব করিতে নিষেধ কর হইতেছে । আল্লার প্রকৃত পরিচয় যে এ নয়, 

এই কথাই এখানে বুঝা! ঘাইতেছে। যাহারা প্রকৃতিপুজক তাহাদের সন্বন্ধেও 

বলা হইতেছে £ 
*__-এবং তাহারা (আল্লার ) নিদর্শনের মধ্যে রাত্রি, দিন, চন্দ্র, সূর্য 

ইত্যাদি, ( কাজেই ) চন্দ্রকে বা হুর্ধকে আল্লাহ, বলিও না, (কারণ ) 

তিনি তাহার্দিগকে স্যষ্টি করিয়াছেন ।” -:(৪১ 2৩৭ ) 

পারশ্যবাসীরা জগতের মংগল ও অমংগল দৃষ্টে ছুইজন খোদার কল্পনা 

করিয়াছিলেন; মংগলের খোদা আরমুজদ, অমংগলের ধোদা আহরিমন। 

আল্লাহ্ যে তাহ! নন, তাহাও তিনি বলিয়া দিতেছেন ঃ 

“এবং আল্লাহ্ বলিয়াছেন £ ছুইজন আল্লাহ আছেন--একথা বিশ্বাস 

করিও না, আল্লাহ্ গুধুই একজন এবং কেবলমাত্র আমাকেই ভঙক 
করিবে ।” (১৬১৫১) 



ডি মুহম্মদ 'আহ.মদ' ছিলেন কিন! 
খৃষ্টানদিগের ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন 

“অতএব আল্লাহ. এবং তাহার পর়গন্বরদিগকে বিশ্বাস কর এবং বলিও 
নাযে (আল্লাহ) তিনজন। ক্ষান্ত হও, ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম; 
আল্লাহ, মাত্র একজন ।” -(& $ ১৭১) 

আল্লার যে স্ত্ীপুত্রাদি নাই, সে সন্বদ্ধে বলিতেছেন £ 
“এবং তাহারা বলে, করুণাময আল্লাহ্ একটি পুজজ গ্রহণ করিয়াছেন, 
নিশ্চয়ই তোমরা একটি স্বণিত ধারণা করিতেছ, আকাশ-পৃথিবী 
বিদীর্ঘ হউক যদি তাহার! আল্লাতে পিতৃত্ব আরোপ করে 1” 

(8 2 ১৭১) 

“নিশ্চয়ই তাহারা অবিশ্বাসী প্যাহারা বলে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ, 
তিনের মধ্যে একজন। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আল্লাহ্ নাই 

এবং তাহাবা যাহা বলিতেছে তাহা হইতে যদি প্রতিনিবৃত না হয়, 

তবে সেই সব অবিশ্বাসীদিগেব উপব ভীষণ শান্তি হইবে ।» 

(৫ 2 ৭৩) 

অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দু, খুষ্টান, পাশা, বা অন্ান্ত ধর্মাবলম্বীরা 
যে-রূপে আল্লাকে কল্পন! কবিয়াছে, আল্লাহ. তাহা নন। 

আল্লাহ, তবে কে বাকী? 

স্থরা “এখলাসে” অতি অল্প কথায় আল্লাহ কী সুন্দর ভাবেই না আত্ম- 

পরিচয় দিয়াছেন ২ 

“কুল্ছু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লাম্ইয়ালিদ অলাম ইউল্লদ্ 
অলাম ইয়াকুল্লু কুফ ওয়ান আহাদ 

অর্থাৎ ঃ বল (হে মুহম্মদ ) আল্লাহ্ এক- আল্লাহ্ সমস্ত-কিছুর নির্ভর, তিনি 

জন্স দেন না, জন্ম গ্রহণও করেন না, তাহার সমতুল্য সর কেহই 

নাই। 

এখানে আল্লাহু তাহার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতেছেন, 

০) তিনি বিশুদ্ধ এক (২) সবকিছুর নির্ভর (৩) তিনি জন্ম দেন 

না (৪) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন না (৫) তাহার সমতুল্য অন্ত কিছুই 

নয়। এই পাচটি কথার মধ্যেই স্ৃগ্টিতত্বের সমস্ত দার্শনিক ব্যাধ্যা লুকারিত 
আছে। আল্লাহ্ যে বিশুদ্ধ এক, সমস্ত স্থ্ি যে তাহা হইতেই উৎসারিত 

হইব্বাছে, আল্লার যেব্্রীপুক্রাদি নাই, পুত্ররূপে বা অবতাররূপে তিনি। যে 



বিশ্বনবী ২১০ 

জন্মগ্রহণ করেন না এবং কোনরূপ প্রতীক ছারাই যে তাহাকে বুঝান যায় 
না, এই কথাই এখানে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা হইয়াছে । 

এই অতি-উদ্ধ ভাবই হইতেছে ইসলামের আল্লার বিশেষত্ব । “আল্লাহ্ 
কাহারও মতই নন'__ইহাই আল্লার পরিচয়! তাহার সহিত সাদৃশ্য থাকিতে 
পারে- এমন কিছুই নাই। 'র্বং খলিদং ব্রহ্ম, সোহহং বা “অয়মাত্া! 
্রন্থা--অথবা “জীবই ঈশ্বর-এ সব কথা ইসলামের আল্লাহ্ সম্বন্ধে 
বলা যাইবে না। আমর! যাহা, আল্লাহ্ তাহা নন। আমাদের জন্ম 

আছে, মৃত্যু আছে; আল্লার তাহা নাই। আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্া 

কাম-ক্রোধ আছে, আল্লার তাহা নাই ; আমাদের সন্তান সম্ততি আছে আল্লার 

তাহা নাই; এমন কি আমরা যে অবস্থান করি,_এই অবস্থানের 

( %256০6-এর ) গুণ হইতেও তিনি মুক্ত; অর্থাৎ অবস্থান ন। করিয়াও তিনি 

থাকিতে পারেন। ইহাই আল্লার “আহাদ রূপ! এই “একের সহিত 

“বহুত্বের' ভাব আদৌ জড়িত নাই। 
আল্লাহ্ যে আমাদেব সকল পরিচয় ও সকল বিশেষণের উর্ধে, আল্লাহ 

তাহ! নিজেই বলিয়! দিতেছেন £ 

«কোন*কিছুই তাঁহার (আল্লার) মত নয় 1”--(৪২:৯১) কাজেই 

তুলন! দিয়া বা মৃত্তি কল্পনা করিয়া তাহাকে বুঝিবার বা বুঝাইবার 

উপায় আমাদের নাই। যতই বলি, যতই বুঝাই, আল্লাহ্ সমন্ত কিছুরই 
অতীতে । 

এই বিগুদ্ধ চির-পৰিত্র একের নামই আল্লাহ্ । 

ইসলামে আল্লার ০০টি নাম আছে কিন্ত সেগুলি আল্লার গুণ আল্লার 

প্রকুত শ্বরূপ নয়; কেননা গুণ হইতে বস্ত পৃথক। শিখার জ্যোতি: 

যেমন শিখা নয়, আল্লার গুণও তেমনি আল্লাহ্ নয়। 'আল্লাহহইতেছে 

সেই আসল বস্তির নাম (ইস্মে জাত)) বাকী নামগুলি হইতেছে তাহার 

বিশেষণ ( ইসৃমে সিফাৎ); আল্লাকে কেন্দ্র করিয়াই এই নামগুলি চতুর্দিকে 

ছড়াইর়া আছে। 
আল্লার আস্লিয়াৎ বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই; গুণ দ্বারা তাহাকে 

বুঝিতে হইবে। কাজেই আল্লার স্বরূপ বুঝিবার জন্য এই নামগুলি আমাদের 

জানা দরকার । 

অবশ্ঠ প্রথমেই বলিয়! রাখা ভালো £ এই নামগুলির মধ্যে, মানবোচিত 



২১১ মুহম্মদ 'আহমদ' ছিলেন কিনা 

বিশেষণই প্রকাশ পাইয়াছে : আল্লাহ্ “শ্রোতা, 'জ্ঞাতা, ইত্যাদি ধরণের 
'অনেক কথা আছে। ইহা দ্বারা পাঠক যেন মনে না করেন যে, আল্লাহ্, 

বুঝি আকার-বিশিষ্ট। তাহা নিশ্চয়ই নয়। আল্লাহ্ পরিষণার ভাবেই 
আমাদিগকে এ-সস্বদ্ধে সতর্ক করিয়া! দিতেছেন £ 

পৃষ্টি তাহাকে ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকল দৃষ্টিকে 
আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ।” _-( ৬২১০৪) 

কাজেই যদি বলা হয়ঃ তিনি “দেখেন, বা পশুনেন' তবে একথার 

অর্থ এ নয় যে, তাহার চোখ আছে বাঁ কান আছে। চোখ ছাড়াও তিনি 

দেখেন, কান ছাড়াও তিনি শোনেন। আব্স, কুর্সা, লওহ, মাহফুজ-_ 

ইত্যাদির ব্যাখ্যাও অনুরূপ । 

আল্লার ৯৯ নাম 

ইসলামের আল্লার আর একটি বৈশিষ্ট্-_তার ব্যক্তিত্ব। নানাগুণে 
তিনি গুণান্বিত | 

আল্লার »৯টি নামের মধ্যে ৪টি সমধিক প্রসিদ্ধঃ রব রহমান,» 

রহিম ও 'মালিক'। স্থরা ফাতিহায় এই চারিটি নামের উপরেই বিশেষ 

জোর দেওয়া হইয়াছে । “রব অর্থে হ্জনকারী ও পালনকারী মহাপ্রভু; 

“রহমান” অর্থে পরম করুণাময়। “রহিম” অর্থে পরম দাতা এবং দয়ালু এবং 

'মালিক' অর্থে বিচারক । অষ্টা, প্রেমময়, দাতা এবং বিচারক এই চারিস্ি 

গুণের মধ্যেই মোটামুটি ভাবে আল্লার সমন্ত পরিচয় নিহিত আছে। আল্লাই 

একমাত্র স্থজনকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা; তিনি প্রেমময়, সৃষ্টির প্রতি 

তাহার অফুরন্ত প্রেম ও করুণা; তিনিই সব-কিছু দান করেন তিনি পরম 

'দ্বাতা। যাহা আমরা ভোগ করি সব তাঁহারই নিকট হইতে আসে, পক্ষান্তরে 

অন্যায় করিলে সে অন্যায়ের ন্যাষ্য বিচার করিয়া তিনি অন্যায়কারীর 

শান্তি বিধানও করেন। মোটামুটি এই ধারণাই আল্লাকে চিনিবার পক্ষে 

যথেষ্ট + 

অন্য নামগুলি এই £ 
(১) আত্মপরিচয় সন্বন্ধীয় £ 

আল্-আহাদ (এক) আল্হক (সত্যময়), আল্কুদ্দল €পবিজ) 
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আস্-সামাদ (সকলের নির্র স্থল), আল্ গণি (নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট )৮ 
আল্্-আউয়াল (আদি ), আল্-আখির (অন্ত) আল্হাই ( চিরকাল স্থারী ), 
আল্-কাইউম ( অন্যনিরপেক্ষ ),। 

(২) স্থা্টি বিষয়ক £ 
আল্-খালিক (শ্রষ্টা ), আল্-বারী ( আত্মার শ্রষ্টা ), আল্-মুসাব্বির (আকার 

দাতা ), আল্-বদ্দী (প্রথম “আবিষ্কারক ) 
(৩) প্রেম ও করুণা বিষয়ক £ 

আরূ-রহমান ( করুণাময় ), আব্-রহিম (অদ্বিতীয় দাতা), আল্-গঞ্চুর 

(ক্ষমাকারী ) আর্-রউফ, (ন্নেহময় ), আল্-অছুদ (প্রেমময় ), আল্লতিফ 

€ অন্ুগ্রহশীল ), আত-তাওয়াব (পুনঃপুনঃ দয়ায় প্রত্যাবর্তনকারী ), আল্- 

হালিম ( ধৈর্যশীল ), আল্-আফু ( ক্ষমাশীল ), আশ.-শাকুর ( বহুগুণ পুরস্কারদাতা ), 

আস্-স।লাম (শান্তিদাতা ), আল্ মুমিন ( অভয়-দীতা ), আল্-বাবুবু €( সদাশয় ), 

রফিউদ-দারাজাত ( সন্মান-দাতা ) আরু-রাজ্জছাক € জীবিকা-দাতা ), আল্-ওহাব 
(চরম দাতা ), আল্-অসী (প্রচুর দাতা )। 

(৪) গৌরব ও মহত্বস্থচক £ 
অল্-আজিম (মস্থান), আল্-আজিজ (সর্বশক্তিমান), আল-আলি ( স্ুউন্নত ), 

আল-কা'বি (সরল ), আল্-কাহহার ( শান্তিদাতা ), আল্-জাব্বার (ক্ষতিপূরণ- 
কারী ), আল্-মুতাকাব্বির (মহত্বের অধিকারী ), আল্-কবীর (মহৎ) আল- 

করিম ( সন্মানাম্পদ ), আল্-হামিরদ (প্রশংসার ), আল-মজিদি ( গৌরবান্থিত ), 

আল্-মতিন (সক্ষম ), আল্-জাহির (সবনমতিক্রমকারী), জুলজালালে-আল-ইকরাম 
(গৌরব ও সম্মানের প্রভু )। 

জ্ঞান সম্বন্ধীয় £ 

আল্্-আলিম (জ্ঞাতা), আল্-হাকিম (জ্ঞানী) আস্সামী (শ্রোতা ),. 

আল্-খবীর ( সঙ্জাগ ), আল্-বসীর (ভ্রষ্টা ), আশশহীদ (সাক্ষী ), আর-রকীব 

(পাহারাদাতা ), আল্ বাতিন ( গুপ্তবিষয়ের জ্ঞাতা ) আল্-মুহাইমিন (সকলের 
অভিভাবক )। 

€্) শক্তি ও শাসন-ক্ষমতা৷ সম্বন্ধীয় £ 

আল্-কার্দির ( শক্তিময় ), আল্-আকিল (সর্ব বিষয়ের তত্বাবধাস্বক ), আল 
অলিহ (সর্ধ বিষয়ের অভিভাবক ), আল্হাফিজ (রক্ষক ) আল্-মালিক 

( সম্মাট ), আল্যালিক ( প্রভু ), আল্-কাতাহ (বিচারক), আল-হাসিধ (হিসাব- 
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নিকাশ গ্রহণকারী ), আল্-সুত্তাকিম (প্রতি কাষের পুরুস্কার বা শান্তিদাত৷ ), 
আল্-মুকিৎ (সর্ব বিষয়ের নিয়স্তা | ) 

অন্যান্য নামগুলির হ্বারাও আল্লার এইন্প কোন-নাঁকোন গুণ প্রকাশ 
পাইয়্াছে। বাহুল্য ভয়ে সবগুলির উল্লেখ করিলাম ন। 

এখানে কেহ যেন মনে না করেন: তবে কি আল্লার পরিচন্ন মাত্র 

এই ৯০টি নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? নিশ্চয়ই নয়। গুণের সংখ্যা 
নির্ণ্ করিয়া দিলেও ত আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ হইয়৷ পড়েন। আল্লাহু তাই 
এই গুণগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। ইহারও বাহিরে তিনি আছেন। 

মানুষের জ্ঞান সসীম , কাজেই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যত দূর নাগাল পায়, 
ততদূব পস্তুই আল্লা, নিজেব পরিচয় দিয়াছেন। মানুষের পক্ষে এই 
পবিচয়ই সবাপেক্ষা ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ । ইহার উধের্ব বা অতীতে আসলে 
তিনি কী, তাহা মানুষের বোধগম্য নয। মানুষের যাহা! ধারণাব বাহিরে, 

তাহা বলিয়া লাভ কী? আল্লাহ্ তাই বলেন নাই। সেই হিসাবে এখনও 

আল্লাহ্ আত্মগোপন কবিযাই আছেন। আল্লার স্বরূপ একমাত্র আল্লাই 
জানেন, অন্য কেহ জানে না । 

অষ্টা ও কৃষ্টি 

আল্লাব পরিচষ সংক্ষেপে দিলাম । তিনিই যে বিশ্ব-নিখিলের শ্রষ্টা ও 

পালরিতা এবং আমাদের জীবন মরণেব প্রত, আশা করি সেকথা প্রতিপন্ন 

হইয়াছে। 

র্ট। ও কৃষ্টি (খালিক ও মাখলুক )-এব মধ্যে পরস্পরের সন্্ধ কী, 

নে কথাও আমাদের জানা দরকার, নতুবা আল্লার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না! 

আল্লাহ. শ্রষ্টা। জগৎ তার হৃষ্টি। আল্লাহ চিরসত্য ও চিরঞ্জীব, 

ইহা জর্বাদীসন্মত । জগৎ সত্য কি না, তাহাই লইয়া যত মততেদ। 

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিইউটল বলিয়াছেন যে, একমাত্র সেই পরম 

সত্ব (7255 25019651962 )ই সত্য, জগ মিথ্যা, মায় বা! 

মরীচিকা (11159307)। এই যে সুন্দর পরিদশ্তমান জগত, এর 

কোন মূল্য নাই; স্বপ্পের মত একদিন ইহা মিলাইয়া যাইবে; জাগিয়া 

রহিবে গুধু সেই পরম ধ্যান বা পরম সন্থা। বলা বাহুল্য, জগৎ যদি 
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মিথ্যা হয়, তবে মানুষও মিথ্যা হইয়া যায়। প্লেটোনিক দর্শনে তাই 
মাচষেরও কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নাই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেও সেই চরম 
সন্ভার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের মত। এই দর্শন মানিলে 

চির-নিরাশায় মানুষের মন ভরিয়! উঠে, সংসারের প্রতি কোন আবরণ বা 

অবলম্বন সে খুঁজিয়া পায় না; স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ উদাসীন সন্ন্যাসী 
হইয়। উঠে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাই মানব-জীবনের পরিচয় বা ব্যক্তি- 
ব্বাতগ্্য যখন চিরতরে লোপ পাইবেই, তখন কিসের সংসার, কিসের 

ঘরকন্না, কিসের ব্যবসা-বাণিজ্য, কিসের যুদ্ধবিগহ? মহামৃত্যুর চিন্তা তখন 
মান্গযকে হয় কর্মবিমুখ করে, না হয় ত লম্পট স্বেচ্ছাচারী বা ইহজীবন- 

সর্যস্ব জড়বাদী করিয়া তুলে। পরকাল নাই, অমর জীবনের আশা! নাই, 
কর্মফলের ভয় নাই,_-এমনই এক অদ্ভুত জীবন-বোধ মানুষের মন ও মন্তিফকে 

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পুে 
ইউরোপের চিস্তাধারায় এই বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া ছিল। 

ভারতীয় দর্শনেও একই মায়াবাদ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ইশ্বর 
সেখানে অংগীরুত হয় নাই। বড়দর্শনের প্রায় জবগুলিই নাস্তিকতা ও 

সংশয়বাদের উদ্গাতা। একমাত্র বেদাস্ত-দর্শনেই ঈশ্বর বা ব্রহ্গকে 

স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও সেই প্লেটোর দর্শনই ক্রিয়া 

করিতেছে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা__ইহাই বেদাস্ত দর্শনের সার কথা। 

প্লেটোর মায়াবাদে এবং বেদান্ত-মতে তাই বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। মূলতঃ 

তাহারা একই। উভয় দর্শনেই সেই পরম সত্বাকে (1068 বা ব্রহ্কে ) 

একমান্ত্র সত্য বলিয়৷ গ্রহণ করা হইয়াছে । পরম সত্বার একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত 

করিতে হইলে ছুই উপায়ে করা যায় ঃ হয় জগতকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া 

উড়াইয়া দিতে হয়, না হয় ত জগতও ব্রদ্ষময়-_এই কথা বলিতে হয়। 

বেদাস্ত-দর্শন এই দ্বিতীয় পথের অনুসারী । বেদান্তের মতে জগৎ ব্রহ্মময়, বা জীবই 

শিব; অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগতের সবকিছুই ব্রন্বের অংশ, সবাইকে মিলাইয়া 
মে পরম এক, তিনিই ব্রন্ষ। এই মতবাদকে ইংরাজীতে 7800056150) 

€ সব্ব্রহ্ষবাদ ) বলে। এই মতানুসারেই বল! হইয়া থাকে 'অহম ক্রন্ধান্মি 

(আমিই ত্রহধ ) “সোহহং (সে-ই আমি ) বা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মাই বর্ষ) 1". ৭" 

1 বেদান্তের এই মতকে পরে শক্করাচার্য একটি বিপিষ্ট দার্শনিক ভঙ্গি দিয়! দাঁড় ধাড় 

করান। : তাহার নাম দেন অখৈতবাদ | শক্করাচার্ধ নবম বা দশম শতাব্দীয় লোক *. 
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বৌদ্ধার্শনও অন্থরূপ। নির্বাণ, বা অহাপ্রস্থানই বৌঁছদের কামা। 

মানবজীবন দুঃখকষ্, হন্ববকলহ ও জরামৃত্যুতে পরিপুর্ণ। কর্ম করিতে 
গেলেই পাপ হয়, আর সেই কর্মফলেই বারে বারে জন্মলাভ করিয়া অশেষ 
ছুখের ভাগী হইতে হয়। জীবন তাই একটি ছুবিসহ অভিশাপ বিশেষ । 
এই অভিশাপ হুইতে বাচিবার জন্য এমন মহামৃত্যু লাভ করা চাই--যাহার 
পর আর কোন প্রত্যাবর্তন নাই। ইহাই হইল নির্বাণের ব্যাখ্যা! ও তাৎপর্য । 
বলা বাহুল্য , ইহাও সন্যাস ও জীবনবিমুখিতার ধর্ম । ইহার মধ্যেও ধ্বনিত 
হয় চিরমৃত্যুর সুর । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছেঃ খৃষ্টান, হিন্দু এবং বৌদ্ধ সব ধর্মেই জীবনকে 
কোন স্থায়ী মূল্য দেওয়া হয় নাই, মৃত্যুকেই বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। 
জগত মিথ্যা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের অবসান ঘটিবে অথবা 
পরত্রদ্ধে লীন হইয়া যাইবে__ইহাই ছিল প্রাক-ইসলামিক যুগের ধর্মবিশ্বাস। 
মানুষের যে স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্বা আছে এবং সে যে অমর জীবনের অধিকারী--- 
এ কথা তাহাকে শোনান হয় নাই। 

ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বনবী মৃহম্মন আনিলেন এক নৃতন জীবন 
দর্শন। তিনি শুনাইলেন নূতন বাণশী। ভিনি বলিলেন £ আল্লাহ্ সত্য 
বটে কিন্তু তার স্থ্ট এই জগতও মিথ্যা নয়। এজগৎ আমাদের বর্- 
ক্ষেত্র বিশেষ, মানব-জীবন অলীক নয়, স্বপ্ন নয়, ইহা বাস্তব, ইহা সত্য। 
তবে ইহাই পূর্ণসত্য নয়; এ জাবনের শেষে আমাদের পরজীবন আছে। 
উভয়কে মিলাইলে তবেই আমর! পূর্ণসত্য লাভ করিব। আমরা মৃতু 
সঙ্গে সেই বিলীন হইয়া যাইব না, অথবা আল্লাতেও লয়প্রাপ্ত হইব না; 
আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিত্ব (1901%14911/) আছে, মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিয়া আমরা অনস্তকাল বীচিয়া থাকিব। অন্তহীন প্রগতির 
মধ্য দিয়া আমাদের জয়যাত্র।। জীবন-পথে ছুঃখকষ্ট দেখিয়া তাই 
আমরা পশ্চাদপসরণ করিব না, বীরের মত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর 
হইব । 

ইসলাম জগতকে দিল এই বলিষ্ঠ পয়গাম । 
কিন্ত নিতান্ত দুঃখের বিষয়, রন্গুলুল্লার ইস্তিকালের তিন-চার শতাব্দীর 

মধ্যেই মুসলিম জগতে এক অভিশাপ নামিল। গ্রীক, পারসিক, এবং ভারতীয় 



ক্িদবী ২১৬ 

দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানেরাও নিজেদের বলিষ্ঠ আদর্শ হইতে 
বিচ্যুত হুইল) তাহাদের মধ্যেও গ্রীক মায়াবাদ ও ভারতীম্ অছৈতবাদ 
বালা বাধিল। একাল মুসলিম সাধক ন্ুফীমতবাদ প্রচার করিলেন। প্লেটো 
ও শহরের নায় তাহারা বলিলেন ঃ এ জগৎ মিথ্যা, একমাত্র আল্লাই 
সত্য) সুতরাং ভাহ।র! ছুনিয়াদারী ত্যাগ করিয়া শুধু আল্লার ধ্যানে তন্ময় 
হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাহারা বলিলেন, জগতের সব কিছুই 
'আল্লাময়। শঙ্কর যেমন বলিলেন £ “অহ্ম ক্র্গাম্মি €( আমিই ব্রহ্ধ); 

সুফী মনম্ুর হাল্লাজও তেমনি বলিলেন “আনাল্-হক” € আমিই আল্লাহ্ )। 
কাজেই দেখা যাইতেছে, অদ্বৈতবাদ এবং সুফীবাদদে কোনই পার্থক্য নাই। 

থৃষ্টিয় ছাদশ শতাব্দীতে স্পেন দেশীয় ইবনে আরাবী এই সুফী মতবাদকে 
একটা বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দেন! তিনি ইহার নাম দেন *ওয়াহাদাতুল- 
অজু, ( অদ্বৈতবাদ )। ইংরাজীতে ইহাকে 89510 1১170361501 বা 72- 

08528010 510$ঞ17 বল! যায় । 

খুটি যোড়শ শতাববীতে মুজাদ্দিদ আলফসানি এই *ওয়াহাদ্রাতুল- 
অন্জুদ' মতবাদের খণ্ডন করেন। তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, 
খাঁলেক-মাখলুকের অভিন্রতা বা একাত্মবোধ জাধনমার্গের একটা স্তর 
বিশেষ; উহা চরম সত্য নয়। আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইলে 
এমন একটা পর্যায়ে আসিয়৷ সাধক স্তম্ভিত হইয়া দীড়ায়-যেখানে মনে হয় 
অষ্টা এবং স্ষ্টিতে কোন পার্থক্য নাই। সর্বভূতে সে শুধু আল্লাকেই 
দেখিতে পায়। এই উপলব্ধির ফলেই সে বলিয়া উঠে 'আনাল্ হক্”। কিন্ত 
এখানে আসিয়! স্তব্ধ বা সন্মোহিত হইয়া গেলে চলিবে না। এ স্তরও অতি- 

ক্রম করিয়া আরো উধের্ব উঠিতে হইবে । তখন দেখা যাইবে-_-উপরে 
আরও ছুইটি স্তর আছেঃ তাহাদের নাম “জিজিয়াৎ, ও “আবদিয়াৎ? | 

ও -অজুদ স্তরকে অতিক্রম করিলে দেখ যাইবে : সারা স্থষ্টি আল্লার 
নূরের তরঙ্গে দোল খাইয়া ফিরিতেছে। ইহাই “জিল্লিয়াতের অবস্থা । 
সর্বশেষে আসিবে আবদিয়াতের স্তর। এই স্তরে আসিলেই সাধক বুঝিতে 
পারিবে আল্লাহ্ মহতোমহীয়ান চিরগরীয়ান। বিশ্বনিখিলের তিনিই পরম 
প্রভু আর আমরা তাহার করুণার দান। জ্ঞান দ্বারা প্রেম ভ্বারা অনুভূতি ছ্বার।-_ 

কোনক্রমেই তাহাকে ধরা যায় না। সকল চিন্তা সকল অনুভূতি ব্যর্থ হইয়! 
তাহার দুন্ার হইতে ফিরিয়া আসে। 



হ১৭ মুহ্মদ আহমদ ছিলেন কিনা 

এই সত্যকেই হযরত আবুবকর চমৎকার তাবে বাক্ত করিয়াছেন : 
“আল্ ইজ জে! আন্ দারকেল এদ্রাকুন্ কমা 

সুব্হানো মানলাম্ ইয়াজ, আল্ লিল্ধাল্কি 
ইলায়হি সাবিল! ইল। বিল্ ইজ.জি আন্ মারিফা তিহি।” 

অর্থাৎ ঃ তাহাকে জান] যায় নাঁ_ইহাই জানা হইতেছে তাহাকে চরম 
জানা। চির-পবিত্র সেই আল্লাহ্--িনি তাহার নিকট পৌছিবার কোন পথই 
তীহাব স্থষ্ট জীবের জন্য উন্যুক্ত রাখেন নাই; শুধু মাত্র একটি পথই খোলা 
আছে_ সেটি হইতেছে £ তাহাকে জানা যায় না-_এই জানার পথ।» 
মুজাদ্দিদ আল্ফ সানি ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়া এই মুল্যবান সংস্কার সাধন 

করেন। ইহার পর বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বকবি ইকবাল দার্শনিকতার দিক 
দিয়া বিরুত সুফীবাদের কবল হইতে মুললমানদিগকে রক্ষা করেন। ইসলামী 
দর্শনকে তিনি কাব্যের ভিতর দিয়া অপরূপ বেশে ফুটাইয়া তুলেন। মায়া 

বাদ এবং অদ্বৈতবাদের অসারতা তিনি প্রতিপন্ন করিম্বাছেন। জগৎ যে 

মিথ্যা নয়, মানুষ যে মৃত্যুর সঙ্গেই চিরনির্বাণ লাভ করিবেনা, অথবা আল্লাতে 

বিলীন হইয়া যাইবে না; তার আত্মা যে অমব, সীমাহীন শক্তি ও সম্ভাবনার 

সে যে অধিকারী, তার খুদ্দীকে বা আত্মশক্তিকে পূর্ণরপে জাগাইয়া দিলে 
সেষে আল্লার খলিফা” রূপে তাহার পার্খে ই স্থান লাভ করিবে--এই কথা 

ইকবাল অতি চমৎকাব ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 

বলা বাহুল্য ইকবালের এই দর্শন নৃতন কিছু নহে, ইসলামের 

অন্তপ্সিহিত মর্মকথারই প্রতিধ্বনি মাত্র। পুণ্যাত্মারা যে বেহশতে অনস্তকাল 
ধরিয়া বাস কবিবে ( আসহাবুল জান্নীত্ ওয়াহুম ফিহা! খালেছুন )__ইহা৷ আল্লারই 

প্রতিশ্ররতি। এমন কি যাহারা পাপী, তাহাদিগকেও আল্লাহ. ধ্বংস কবিবেন 

না, তাহাবাও চিরকাল দোজখে বাস করিবে ( আসহাবুন্-নার ওয়াহুম ফিহা- 

খালেছু'ন )। এখানেও দেখ! যাইতেছে যে, মানুষের আত্মার বিনাশ নাই। 

অনেকের মতে জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। পাগীদের আত্মার ইহা শোধনাগার 

বিশেষ। সংশোধনের পর আল্লাহ্ গুনাহগারদিগকেও বেহেশতে স্থান দিবেন 

এবং অনন্তকাল তাহারা! তথায় বাস করিবে। 

বস্ততঃ মানুষ ছোট নয়, তুচ্ছ নয়, সে আল্লার খলিফ।। চন্দর-্্য আকাশ- 

বাতাস নদনদী বনউপবন পশ্তপক্ষী ভূণলতা-_সবই মানুষের সেবায় 

নিয়োজিত। মানুষ আল্লার শ্রেষ্ট স্য্টি---আল্লার নীচেই তার স্থান । 



বিশবনবী হি 
ইকবালের দর্শন তাই বলিষ্ঠ জীবনের দশন-_ুর্জয় আত্মশক্তির দর্শন। 

নিজে শক্তিমান হইয়া বিশ্বকে জয় করিয়া আমরা আমাদের প্রগতির পথে 
অগ্রসর হইব, মৃত্যুর ছুয়ার পার হইয়া অন্ত জীবনে প্রবেশ করিব; ইহাই 
তাহার বাণী। তিনি বলিয়াছেনঃ আমাদের থ্ুদী'কে শক্তিশালী করিয়া 

গ্লড়িতে হইবে, তাহা৷ না হইলে নিজেরও কোন উন্নতি হইবে না, কওম বা 

বিশ্বের«ও কোন উন্নতি হইবে না! একটা নুদৃশ্য ইমারত গঠন করিতে 
হইলে তাহার প্রতিটি ইট বা উপাদদানকে মজবুত করিতে হয়, অন্যথায়, 

গোটা ইমারতটাই দুর্বল হইয়া পড়ে। এই জন্যই থ্ুদী'কে বলিষ্ঠ করার 
গ্রযোজন। অবশ্য এই আত্মশক্তিকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে চলিবেন! ; 
সমাজে আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে কার কারতে হইবে, কেন না 

মানুষ হইতেছে সামাজিক জীব। আত্মোক্রতির কথাও তাহাকে যেমন 

ভাবিতে হইবে, সমাজ বা বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর উন্নতির কথাও তাহাকে 

ঠিক তেমনি ভাবিতে হইবে । 

উপরের আলোচন৷ হইতে একথা সুস্পষ্ট হইতেছে যে, ইসলামের জীবন- 
দর্শন হইতেছে £ আল্লাহকে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করা, পর- 

কালে এবং অনম্ত জীবনে বিশ্বাস করা, ছুনিয়াকে মিথ্যা বলিয়া বর্জন না 
করা, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগ্রাম করা এবং আল্লার 
খলিফার গৌরবময় পদমধাদা লাভ করিবার সাধনা করা। এই আদরশই 

আমাদের মূল কলেমায় নিহিত রহিয়াছে ঃ 

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহন্ম দর রন্থুলুল্লাহ্, 

আল্লার নামের পাশেই মানুষের নাম! ইহা মানুষের চরম জয়- 

ঘোষণা নহে কি? 

এখানে কলেমাটির কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয্োজন। সাধারণতঃ বাক্যটির, 

এইরূপ অর্থ কর! হয়ঃ “আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ উপাস্ত নাই। মুহম্মদ 
আল্লার রন্ুল।” কিন্তু এরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। ইহা কোন যৌগিক বাক্য 
নহে-_ইহা একটি মিঞা বাক্য। যৌগিক বাক্য হইলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
ওয়! মুহম্মদর বনুলুল্লাহ” হইত। ওয়া) যখন নাই, তখন বাক্যটর 
অর্থ ছ্বিধাবিভক্ত কর! উচিত নহে। এরূপ করিলে উহার গুঢ় অর্থে 

তারতম্য ঘটিয়া যায়; কেহ বলিতে পারে; একত্ববাদই যদি স্বীকার করা 
হয়। তবে প্লাঁইলাহা ইন্লালাহু” পর্যস্ত মানিলেই ত চলে), “মুহম্মদর 



২১৯ মুহম্মদ “আহ মদ' ছিলেন কিন 

রনুলুল্লাহ” এই অংশের কী প্রয়োজন? এটুকু অনাবশ্যক। কিন্ত তাহা 
নহে। “মুহম্মদ্রর র্ুলুল্লাহঃ সঙ্গে লইয়াই আল্লার একত্ব ঘোষণা করিতে 
হইবে। এ অংশ বাদ দিলে আল্লার একত্ব অসম্পূর্ণ থাকে । কাজেই এ অংশ 
আমাদের বিশ্বাসের অপরিহার্ধ অঙ্গ! কেমন করিয়া, তাহা বলিতেছিঃ 

শুধু আল্লার একত্ব স্বীকার করিলেই সন্তষ্ট হওয়া যায় না। তৌহিদের 
পক্ষে উহা! নিরাপদও নয়। “আল্লাকে মানি, বলিলেই প্রশ্ন জাগে; কি 
আল্লার স্বরূপ কী? সে আল্লাহ কি এক ও লাশরীক? সে আল্লাহ্ কি 

ছুই-এ মিলিয়া এক? না কি তিনে-মিলিয়া এক? অথবা তিনি বহু? 
আবার এরূপও প্রশ্থ জাগিবে, সে আল্লাহ্ পুংলিঙ্গ না স্রলিঙ্গ? তাহার কি 

্ত্ীপুত্রাদি অছে? সে কি কাহারও ওরসজাত? অথবা সে কি কাহারও 

জন্মদাতা? পক্ষান্তরে মুখে শুধু আল্লাকে বিশ্বাস করিলেও চলে না; 
তোমার জীবনে সে বিশ্বাসকে কতটুকু তুমি রূপ দাও? জীবন ও জগতকে 

তুমি কী চোখে দেখ? ইত্যাদি প্রশ্নও অনিবার্ধ হইয়া উঠে। এসব প্রশ্ন 
হয়ত জাগিত না) কিন্তু মানুষের কারসাজির ফলেই জাগে। আল্লাহু, 

সম্বন্ধে নানা জাতি নানা ধারণা করিয়া বসিয়া আছে। পারসিকেরা মনে 

করে ছুইজন আল্লাহ্ আছে; একজন মঙ্গলের আল্লাহ, একজন অমঙ্গলের 

আল্লাহ । খুষ্টানেরা মনে করেঃ আল্লাহ্ তিন জন: 0300 0১০ 7৪061, 

03০৭ 095 7015 91595 এবং (8০ ১6 5০75, ৫০৭-এর আবার স্ত্রী-লিগ 

(03919553 ) আছে 7 বহুবচন (0:০9 )-ও আছে। ঈশ্বর জম্বন্ধে হিন্দুদের 
মধ্যে নানা ধারণা বি্যমান। শুধু ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরীও আছে: ব্রক্ার 
পুত্রকন্যা আছে, ভগবানেরও ভগবতী আছে, আবার বৈদাস্তিক হিন্দুদের 
কাছে প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক বস্তই ব্রন্বের অংশ। অসংখ্য ঈশ্বরকে 

মিলাইয়া সেখানে এককে ( অদ্বৈতবাদ ) কল্পনা করা হইয়াছে। কাজেই, 
ঈশ্বর মানি বা 3০৫ মানি বলিলেই তৌহিদ বা একত্ববাঞ্ধ মানা হয় না। কিন্ধপ 
আল্লাকে মানে! এবং কেমন ভাবে মানে সে প্রশ্থেরও জবাব দিতে হয়। 

আল্লার দিক দিয়াও বিপদ কম নয়! মানুষের কারসাজিতে জগতময় 

মকী আল্লার বাজ্জার বসিয়াছে। “আমাকে মানো” বলিয়া তাই আর তিনি 
চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি দেখেন, মানিতে গিয়া 

লোকেরা তাহাকে একদম বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহার যেরূপ খুশি 
সেই রূপেই সে তাঁহার মৃতি গড়িয়া! জগতের হাটে বিকিকিনি করিতেছে 



বিশ্বনবী ৮২৬, 

প্রত্যেকের দোকানেই আল্লাহ্ পাওয়া যায়; প্রত্যেকেই বলে £ আমার আল্লাই 
খাটি, বাদ বাকী সব নকল। আল্লাহ্ তাই বাধ্য হইয়াই নিজের অকৃত্রিমতা 
রক্ষা করিবার জন্ত আপন নামের শেষে একটি সিলমোহর মারিয়। দিয়াছেন। 

ঠিক যেন একটি ট্রেড-মার্ক! সেই সিল-মোহরটি কী? সেটি হইতেছে 
মুহম্মদের নাম__সেটি হইতেছে “মুহম্মদর রশ্ুলুল্লাহ*+। বাজারে শত শত 
মেকী আল্লাহ্ বাহির হওয়ায় আল্লাহ্. তাই ব্যবসায়ের ভঙ্গিতেই মুহচ্মদ 

সম্বদ্ধে বলিয়াছেন £ মুহম্মদ হইতেছে 'খাতামান্নবী'ণ* অর্থাৎ নবীদের মধ্যে 
তিনি (আমার ) সিল-মোহর বা ট্রেড-মার্ক। তিনি তাই সমগ্র জগতে 

ঘোষণা করিয়! দিয়াছেন £ সত্য বা খাটি আল্লাকে যর্দি চাও, তবে মৃহম্সদের 
সিল-দেওয়া আল্লাকে কিনিও, নতুব। ঠকিবে এই জন্যই আমাদের মূল কলেমা 
এইরূপ দীড়াইয়াছে যে, মৃহম্মদ-মার্কা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপাস্ত নাই। 

একথার তাত্পর্য কী? তাৎপর্য এই যে আল্লাকে যদি পাইতে চাও, 
তবে মুহম্মদের কাছে যাও, তাহার তরিকা ও নির্দেশ মত চল, তবেই 

আল্লাকে পাইবে। কাজেই ্মুহম্মদর-র সুলুল্লাহ--আমাদের মুল-কলেমার 
অপরিহার্য অংশ। ইহাকে বাদ দিলে চলে না। 

অতএব একথা এখন আমরা বলিতে পারি যে, মুহম্মদের মধ্য দিয়া 

আমরা আল্লাকেও চিনিলাম, নিজেকেও চিনিলাম, জীবন ও জগতকেও 

চিনিলাম। 

তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধান্ত হইল এই যে, মুহম্মদ্ই আল্লার সবশ্রেষ্ঠ 
প্রশংসাকারী, তিনিই আল্লার সত্য পুর্ণ ও সবশ্রেষ্ঠ পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন 
এবং এই কারণেই তাহার “আহ্ অদ' নাম সার্থক হইয়াছে। 

এখানেই বনিক টানি। 

এস বিশ্বের নরনারী! এস হিন্দু, এস খ্্টান, এস বৌদ্ধ, এস নিগ্রে!! 
এস, আজ হাতে হাত রাধি আর সেই বিশ্বমান্ষের চিরস্তন আদর্শ বিশ্বনবী 

হযরত মৃহম্মদ মুস্তফ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি-অসাল্লামের জয়গান বরি £ 
ইয়া নবী সালাম আলাইকা 
ইয়! রন্ুল সালাম আলাইকা 
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা 

সালাবা তুল্লাহ, আলাইকা ॥""" 
+“গয়ানাকির--যহ্লাল্লাহি ওয়! খাতামান-দবীইদ্--( ২৬ 2 ৪০) 
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তুমি যে নূরেরি রবি ৰ 

নিখিলের ধ্যানের ছবি 

তুমি না এলে দুনিয়ায় 
আধারে ডুবিত সবি ॥*** 

টাদ-সুরুষ আকাশে আসে 

সে-আলোয় হৃদয় না হাসে 

এলে তাই হে নব রবি 

মানবের মনের আকাশে ॥**" 

তোমারি নূরের আলোকে 
জাগরণ এল ভূলোকে 

গাহিয়া উঠিল বুলবুল 
হাসিল কুসুম পুলকে ॥-.. 

নবী ন! হ'য়ে ছুনিয়ার 
না হ'য়ে ফিরিশতা খোদ্দার 

হয়েছি উদ্মত তোমার 
তার তরে শোকর হাজার বার ॥**. 
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পবিদার়বী' সম্বন্ধে তয়েকটি আভিঘত 
ফুরফুরা শরীফের পীরসাহেব-কেবল! জলাব মওলান! আবুনসর মুহম্মদ 

আবছুল হাই পাহ্েব:__“কবি মৌলভী গোলাম মোস্তফা সাহেবের 
লিখিত হুজুরের (দঃ) জীবনী “বিশ্বনবী, পড়িয়া অত্যন্ত আনদিত হইলাম। 
উহার ভাব, ভাষা ও দার্শনিকতা কুরআন ৬ হাদিস শরীফ এবং তাসাউফের 
সম্পূর্ণ অনুকুল ও নুন্নাতুল-জামায়াতের আকায়েদ মোয়াফেক। ধাহারা 
বাংলা ভাষায় হ্যরত রন্থুলে করিমের (দ:) সঠিক জীবনী ও সত্যন্বরূ্প 
জানিতে চান, তাহাদিগকে বিশ্বনবী? পাঠ করিতৈ অনুরোধ করি” 

ডর মুহম্মদ শহীচুল্লাহ :_“মৌলভী গোলাম মোস্তফা কবিরূপে 
সুপরিচিত। তাঁহার নব অব্দান 'বিশ্বনবী”। বলা বাহুল্য, ইহা বিশ্বনবী 
হযরত মূহন্মদের (দঃ) একটি নুচি্তিত প্রায় ৫** পৃষ্ঠাব্যাপী জীবন- 
চরিত। এই গ্রন্থকার আঁ-হ্যরত সম্ধদ্ধে তাহার দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা 
ও গবেষণার সু পরিচয় দিয়াছেন । আমরা এই পুস্তকখানিতে গোলাম 
মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফাভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরপে পাইয়া 
বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থানি 
অতুলনীয় হইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত মনোজ বস্তু ;__“আপনার বিশ্বনবী” পড়লাম। অপূর্ব! জাতির একটা 
বড় কাজ করলেন আপনি। মহামানুষেরা সর্বকাল ও স্বদেশের সম্পত্তি। 
ভক্তির অন্ধ আবেগ অনেক সময়েই নিখিল নরনারীর নিকট থেকে তাঁদের 
আড়াল করে রাখতে চায়। কিন্তু মহানবীর পরমাশ্চর্য বৃত্বাস্ত লিখবার সময় 
আপনার কবিধর্ম সর্বা আপনাকে গণ্ডী-সংকীর্ণতার উর্ধে রেখেছে। আমি 
ও আমার মত আরও .অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতকে একাস্ত 

আপনার বলে অন্ুতব করতে পারলাম। মহানবীর কাছে পৌছ্বার এই 

সেতু-রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্য-কীতি। ভাষা! কবিত্ব-বঙ্কার ও 
ভাবলালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে। এই অনন্য অবদানের জন্য 
সাহিতযদ্বৌ হিসাবে আপনি আমার আন্তরিক অভিননান গ্রহণ করুন।” 












